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Introducere
PREFAȚĂ/REZERVAREA DREPTURILOR:
Toate produsele TESAB sunt echipamente robuste, proiectate cu pricepere tehnică și care includ componente diesel,
hidraulice, electrice și mecanice de cea mai înaltă calitate.
În interesul menținerii fiabilității instalației, este esențial ca mașina să fie întreținută cu meticulozitate și atenție.
Prezentul manual de exploatare și întreținere a fost elaborat pentru a-i ajuta pe utilizatori să obțină o productivitate
maximă a mașinii și să traseze și să remedieze defecțiunile, în cazul în care apar. Nerespectarea acestei instrucțiuni
ar putea duce la accidentări și la avarierea utilajului.
Insistăm ca proprietarii, operatorii, personalul răspunzător de sănătatea și protecția muncii și tot personalul asociat
cu această mașină trebuie să citească și să își însușească toate aspectele din prezentul manual și trebuie să acorde
o atenție specială secțiunilor de siguranță și întreținere.
Păstrați în permanență un exemplar din acest manual la locul de lucru.
Respectați normele de siguranță și recomandările din acest manual aplicabile acestei mașini. Trebuie acordată de
asemenea atenție condițiilor de pe șantier și situațiilor relevante la momentul respectiv.
Dacă se dorește ca mașina să fie inclusă într-o mașină completă de prelucrare sau într-un sistem care nu a fost
proiectat și/sau construit de Tesab Engineering Ltd,, Tesab NU va purta răspunderea pentru problemele de mediu
și/sau sănătate și pentru măsurile de protecția muncii la instalarea mașinii în întregul ei și NICI NU va fi responsabilă
pentru asigurarea conformității cu reglementările și/sau cerințele obligatorii care se pot aplica, cu excepția cazului
în care acestea sunt incluse în mod explicit în contractul de vânzare-cumpărare.
DESTINAȚIA MAȘINII:
Prezenta mașină este o stație portabilă autonomă de concasare a materialelor. Materialele tipice includ rocile,
minereurile, pietrișul, cărbunele și materialele reciclate. Dacă trebuie să concasați orice alt material care nu este
menționat aici, luați legătura cu Tesab Engineering Ltd.
CERTIFICATUL CE:
Certificatul CE arată că această mașină este conformă cu directivele care se aplică în mod specific acestui utilaj. Mașina
este construită în conformitate cu toate regulile de siguranță aplicabile. Conformitatea cu instrucțiunile relevante
este demonstrată de Declarația de conformitate CE. Această mașină este conformă cu prevederile următoarelor
Directive CE.
Directiva europeană privind echipamentele mecanice
2006/42/CE.
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică
2004/108/CE.

DESTINAȚIA:
Această mașină a fost proiectată pentru a fi utilizată la prelucrarea materialelor în următoarele aplicații:
• Concasarea
• Sortarea
• Spălarea
• Reciclarea
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Introducere
Respectarea instrucțiunilor de utilizare și efectuarea lucrărilor de întreținere de rutină cu respectarea intervalelor
de întreținere constituie caracteristici ale unei utilizări corecte a utilajului. Utilizarea mașinii în orice alt mod este
interzisă și contravine destinației acesteia.
COPYRIGHT:
Dreptul de proprietate intelectuală asupra prezentului manual este rezervat pentru Tesab Engineering Ltd.
Nu pot fi făcute copii sau reproduceri de niciun fel după niciuna din părțile manualului fără acordul scris prealabil
al Tesab Engineering Ltd. Manualul nu poate fi închiriat sau predat unei terțe părți, nici integral nici parțial.
Edițiile actualizate viitoare ale acestui manual sau ale manualelor referitoare la utilajul Tesab nu sunt specifice pentru
această mașină. Tesab Engineering își rezervă dreptul de a modifica specificația utilajelor lor, așadar își rezervă
dreptul de a modifica orice informație cuprinsă în prezentul manual, fără o notificare prealabilă.
Sunt disponibile exemplare suplimentare ale acestui manual dar pentru acestea se va percepe un preț care să acopere
costurile de tipărire și administrative. Pentru a comanda exemplare suplimentare, luați legătura cu distribuitorul local.
Copyright protejat:
Tesab Engineering Ltd.
Unitatea 9 Gortrush Ind. Estate
Omagh, Co.Tyrone
BT78 5EJ
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CERTIFICATUL DE GARANȚIE.
Tesab Engineering Ltd. garantează că toate componentele produse de aceasta nu prezintă defecte timp
de 12 luni sau 1000 de ore de funcționare începând de la data la care produsul a fost pus în funcțiune și
în orice caz pentru o perioadă de 15 luni de la data expedierii de la Tesab Engineering Ltd.
Perioada de garanție va fi redusă proporțional dacă produsul este utilizat mai mult de opt ore pe schimb
într-o zi de lucru sau dacă este utilizat în condiții extreme sau în aplicații corozive.
Înregistrarea garanției este obligatorie și trebuie realizată când produsul este dat în exploatare. În cazul
în care garanția nu a fost înregistrată corect la Tesab Engineering perioada de garanție va începe de la
data expedierii de la Tesab Engineering Ltd.
Garanția Tesab Engineering se limitează la:
a)

Repararea sau înlocuirea oricăror componente Tesab defecte, plus costurile cu mâna de lucru în garanție,
durata deplasării și kilometrajul parcurs pentru remedierea defecțiunilor pe o perioadă de 6 luni și/sau
până la 500 ore, oricare din acestea survine prima, începând cu data înregistrării garanției.

b) Înlocuirea tuturor componentelor defecte ale Tesab pentru încă 6 luni (până la 1 an) și/sau până la 1000
ore, oricare din acestea survine prima, de la data înregistrării garanției.
Garanția Tesab Engineering este condiționată de acceptarea defectării unei componente și cu condiția să
fie îndeplinite următoarele condiții:
•

Se va trimite o înștiințare scrisă la Tesab Engineering Ltd. în legătură cu defecțiunea, în termen de șapte
zile de la descoperirea defecțiunii.

•

Transformările sau modificările neautorizate aduse produsului sau componentelor individuale care fac
obiectul reclamației.

•

Produsul trebuie să fie pus în funcțiune în mod corect iar la vremea punerii în funcțiune trebuie să fi fost
organizată ședința de informare privind modul de utilizare și siguranța.

•

Garanția trebuie să fi fost corect înregistrată la Tesab Engineering iar Tesab Engineering trebuie să fi fost
informat în legătură cu ținerea corectă a ședinței de informare privind modul de utilizare și siguranța.

•

Produsul trebuie să nu fi fost utilizat în aplicații pentru care nu a fost destinat sau proiectat.

•

Componenta defectă să fi fost returnată cu transportul plătit la Tesab Engineering Ltd. și devine, în cazul
în care este înlocuită, proprietatea Tesab Engineering.

Garanția nu se extinde la motoarele CAT sau Deutz care ar putea fi montate pe produsele Tesab. Atât
CAT cât și Deutz au agenți în toată lumea și dacă apare vreo problemă la motorul mașinii dumneavoastră
va trebui să luați legătura cu dealerul dumneavoastră CAT sau Deutz local.
IMPORTANT: Înregistrarea garanției motorului este obligatorie.
Garanția se anulează dacă defecțiunea a fost provocată de utilizarea incorectă sau neadecvată a produsului,
de întreținerea inadecvată, de neglijență sau de o deteriorare intenționată.
Piesele de înlocuire vor expediate de Tesab Engineering Ltd. printr-un serviciu standard de expediere,
cu transportul contra plată, la cel mai apropiat port de import al clientului, cu C.F.R. (Costuri și transportul
plătite la portul de destinație).
N cazul componentelor care nu sunt fabricate de Tesab Engineering Ltd. clientul va avea dreptul la beneficii
în măsura în care acestea au fost trimise clientului sau dacă se dau orice garanții de către producător
pentru aceasta iar răspunderea Tesab Engineering Ltd. în legătură cu bunurile respective se limitează la
realizarea beneficiilor din garanțiile producătorului disponibile pentru client în măsura mai sus menționată.
Cele de mai sus vin în locul și exclud orice alte condiții sau garanții explicite sau implicite, obligatorii sau
nu. În niciun caz Tesab Engineering Ltd. nu va fi făcută răspunzătoare (cu excepția cazurilor menționate
mai sus) pentru vreo pierdere, accidentare sau pagubă materială de orice fel provocată sau rezultată.
Garanția de mai sus este emisă personal pentru clientul Tesab Engineering și nu poate fi transferată.
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Familiarizarea

⚠ PRECAUȚIE
Asigurați-vă că întreg personalul cunoaște foarte bine aspectele legate de această mașină.

1.1

Orientarea mașinii
2

3

1

4

TS00173

Fig: 1.1 - Orientarea mașinii

Articol
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Descriere

1

Spate

2

Partea stângă

3

Față

4

Partea dreaptă
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1.2

Componentele utilajului
2

1

18

17

16

3

15

14

13

12

11

4

10

9

8

5

6

7

Fig: 1.2 - Componentele utilajului
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Descriere

TS00174

Articol Descriere

1

Nacelele cu pliere hidraulică

10

Manetele de comandă ale transportorului de
produse

2

Alimentator pentru granulometrii mari

11

Dulapul de comandă hidraulică

3

Ansamblul motor & ambreiaj

12

Unitatea concasorului cu fălci

4

Rezervor ulei hidraulic

13

Șenilele

5

Transportor magnetic (opțional)

14

Unitatea acumulatorului

6

Transportor de produse

15

Burlanul

7

Dulapul de comandă hidraulică

16

Transportor de deșeuri

8

Colector de eliminare a prafului

17

Manet de control al nacelelor și transportorul
de resturi (situate pe peretele interior al
șasiului, sub alimentatorul primar)

9

Panoul de comandă

18

Alimentatorul primar
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1.3

Specificații tehnice

NOTĂ
Greutățile și dimensiunile precizate aici sunt date doar pentru mașinile standard. Opțiunile
suplimentare montate pe mașină și/sau legile privind transportul în vigoare în diverse țări pot impune
modificarea greutăților și dimensiunilor mașinii.

(1) Dimensiuni de lucru
16120mm

4236mm
23°

3887mm

2841mm

Operating Length = 16.12m (52' 11")
2202mm

Operating Height = 4.24m (14' 5")
Operating Width = 4.7m (15' 7")

3060mm

1472mm

4653mm

TS00175
Fig: 1.3 - Dimensiuni de lucru

(2) Dimensiuni de transport

3464mm

17°

2967mm

3451mm

16683mm

3260mm

Transport Length = 16.7m (54' 10")
Transport Height = 3.5m (11' 6")
Transport Width = 3.3m (10' 10")

2660mm
3060mm

Fig: 1.4 - Dimensiuni de transport
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(3) Greutatea mașinii
Greutate mașinii (mașina standard)
47.200 kg

(4) Analiza cu sită
Graficul de mai jos (Fig. 1.5) dă informații privind granulometriile standard și este tipic pentru rocile
tari și moi.

TS00177
Fig: 1.5 - Analiza cu sită

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Pagina 1-5

700i
CAT C7.1 Tier 4

Familiarizarea

1.4

Familiarizarea cu panoul de comandă

NOTĂ
Citiți și însușiți-vă cuprinsul prezentului manual de utilizare înainte de a utiliza mașina.
Nu folosiți portul USB pentru nimic altceva decât pentru un stilou USB. Nu încercați să alimentați un
telefon mobil sau să conectați orice alt echipament deoarece acest lucru va avaria PLC-ul.

1

5

2

l

l

6

3
4

TS00341
Fig: 1.6 - Configurația panoului de comandă

Articol Descriere
1

Funcție

Afișajul include un sistem de operare care controlează toate funcțiile mașinii.
Afișajul panou principal Afișajul are butoane de apăsare situate într-o latură a ecranului, care
de comandă
permit acționarea funcțiilor corespunzătoare ale mașinii. Diversele funcții și
pictograme de afișaj sunt prezentate în secțiunea următoare.
Telecomandă radio

2

Comutatorul de
selectare a șenilelor

0

Neutru

Telecomandă cu fir

3

Comutatorul de
eliminare a prafului

Acest comutator acționează sistemul automat de eliminare a prafului. Notă:
Acest comutator este prezent doar când pe mașină este montat un sistem de
eliminare a prafului.

4

Comutatorul de
activare a reglajelor
concasorului

Acest comutator activează comanda de reglare a concasorului și pistoanelor.

700i
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Articol Descriere
5

Butonul de lubrifiere
automată (opțional)

Funcție
Dacă a fost selectată această opțiune ea va asigura că toți rulmenții necesari
etc. sunt lubrifiați la intervale regulate.
Contact ‘oprit’

6

Comutatorul de
pornire / oprire a
motorului

Contact ‘pornit’

Pornirea motorului

Ediția 4.1 (EN)
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1.5

Familiarizarea cu HMI

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
În această secțiune se dau detalii privind diversele ecrane de meniuri, butoane, pictograme și funcții
disponibile pe afișajul panoului de comandă. Înainte de a utiliza mașina asigurați-vă că ați citit și v-ați
însușit conținutul acestui manual.

(1) Butoanele de navigare HMI
Butoanele de navigare sunt utilizate pentru a derula diversele meniuri și funcții incluse în unitatea
de afișare a panoului de comandă (Fig. 1.7).

1

8

2

9

3

10

4

11
6

5

7

TS00342

Fig: 1.7 - Unitatea de afișare a panoului de comandă

Articol
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Buton

Descriere

1

Butonul de activare a șenilelor.
Acest buton este folosit pentru activarea funcției șenilelor.

2

Butonul pentru luminile de lucru.
Apăsarea acestui buton va face să se aprindă luminile de lucru.
Apăsarea butonului pentru a doua oară va stinge din nou luminile
de lucru. Notă: Aceasta este o opțiune care nu se regăsește la toate
mașinile.

3

Dezactivare regenerare motor.

4

Cerere regenerare motor.

5

Derulare sus/jos.
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Articol
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Buton

Descriere

6

Navigare dreapta/stânga.
Utilizați acest buton pentru a naviga către diversele pictograme și
pagini.

7

Intrare / ieșire.
Se apasă pentru a intra și ieși din diversele pagini

8

Butonul de activare a transportoarelor.
Acest buton este utilizat pentru pornirea și oprirea transportorului
de produse, a transportorului de resturi și a benzii magnetice.

9

Butonul de activare a ambreiajului / concasorului.
Acest buton este utilizat pentru pornirea și oprirea ambreiajului /
concasorului.

10

Buton de pornire/oprire a alimentatoarelor manuale.
Acest buton este utilizat pentru pornirea și oprirea manuală a
alimentatoarelor.

11

Buton de pornire/oprire a alimentatoarelor automate.
Acest buton este folosit pentru activarea sistemului de pornire/
oprire a alimentatoarelor automate.
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(2) Selectarea meniurilor HMI
Pe panoul de comandă sunt accesibile mai multe ecrane care furnizează funcții și date suplimentare.
Aceste ecrane sunt accesibile prin derularea de-a lungul barei de pictograme (Fig. 1.8) cu ajutorul
butoanelor de derulare din stânga. Pictograma selectată pe ecran este evidențiată cu portocaliu.
Apăsați enter pentru a accesa ecranul de selectare.

TS00343
Fig: 1.8 - Bara de navigare meniuri

Pictograma Selectare meniuri
Ecranul cu punctele de reper.
Diagnosticarea șenilelor cu telecomanda radio.
Diagnosticarea alimentatoarelor cu telecomanda
radio.
Ecranul principal de operare.
Ecran cu informații despre motor.
Diagnosticarea intrărilor/ieșirilor.
Registrul defecțiunilor la mașină.
Defecțiuni la motorul activ.

700i
CAT C7.1 Tier 4
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(3) Ecranul principal de meniuri

NOTĂ
Ecranul principal de meniuri va apărea după ce s-a pornit aprinderea. Dacă pictogramele de pe ecran
sunt cenușii aceste opțiuni nu sunt disponibile la mașina dumneavoastră.
(a) Meniul principal - lămpile de stare
Lămpile de stare ale meniului principal sunt evidențiate în ilustrație (Fig. 1.9). În tabelul următor
se face o descriere a fiecărui tip de lampă.

TS00344
Fig: 1.9 - Ecranul principal de meniuri

Pictograma Descriere

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Pictograma Descriere

Pictograma Descriere

Lampa de defecțiuni
la motor

Lampa de avertizare
pentru nivelul uleiului
hidraulic (opțională)

Lampa Regen
dezactivată

Lampa de oprire a
motorului

Lampa pentru
ambreiajul cuplat

Lampa pentru sistemul
de emisii

Lampa pentru
motorul gata de
pornire

Lampa de
temperatură a uleiului
de ambreiaj

Lampa de activare a
șenilelor

Lampa DPF

Lampa de presiune a
uleiul de ambreiaj

Lampa de activare a
alimentatorului
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(b) Meniul principal - Feedbackul mașinii
Sistemele de măsură ale meniului principal sunt evidențiate în ilustrație (Fig. 1.10). În tabelul
următor se face descrierea fiecărui aparat de măsură.

TS00345
Fig: 1.10 - Ecranul principal de meniuri

Pictograma

Starea

Descriere
Roșu - turația motorului scăzută/
ralanti.
Galben - turația motorului este mai
mică decât punctul de activare a
alimentatorului.
Verde - turația motorului este OK.
Bara verde - nivelul combustibilului
este OK
Bara roșie / caseta galbenă - nivelul
combustibilului este scăzut.
Cenușiu - senzorul de combustibil
nu este montat/este defect.
Nivelul Def afișează nivelul Def din
rezervor. Dacă ajunge sub punctul
setat, indicatorul de nivel va deveni
roșu

Pictograma

Descriere
Sarc. motor
Turația concasorului
Temperatura uleiului hidraulic
Ore utilaj

700i
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(4) Ecran cu informații despre motor.
Ecranul de informații privind motorul (Fig. 1.11) furnizează următoarele informații.

1

4

2

5

3

6

TS00345
Fig: 1.11 - Ecran cu informații despre motor.

Articol

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Selectare meniuri

1

Durată de funcționare motor (ore)

2

Turația motorului

3

Sarc. motor

4

Tens. baterie

5

Temperatură lichid de răcire

6

Presiune ulei
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(5) Ecranul de diagnosticare a intrărilor/ieșirilor
Acest ecran (Fig. 1.12) dă informații privind intrările și ieșirile mașinii. Toate intrările/ieșirile defecte
vor fi evidențiate cu un pătrat roșu. Intrările/ieșirile fără defecte sunt afișate cu un pătrat verde.
Cu ajutorul butoanelor de navigație sus/jos se face schimbarea între ecranele de intrare și ieșire.

3

1

2

4

TS00349
Fig: 1.12 - Ecranul de intrări/ieșiri

Articol
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Selectare meniuri

1

Denumirea controlerului la care se referă
informațiile de pe ecran

2

Conectorul și numărul pin de la controler

3

Aici se arată informațiile privind intrările / ieșirile

4

Defecțiunile sunt indicate cu roșu
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(6) Ecranul cu registrul defecțiunilor la mașină

NOTĂ
Defecțiunile motorului vor fi afișate pe ecranul cu registrul de defecte la motor.
Defecțiunile înregistrate ale motorului pot fi vizualizate în acest ecran de registru de defecțiuni
(Fig. 1.13).

3
1

4

2

TS00350
Fig: 1.13 - Ecranul cu registrul defecțiunilor la mașină

Articol
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Selectare meniuri

1

Denumirea controlerului la care se referă
informațiile de pe ecran

2

Conectorul și numărul pin de la controler

3

Aici se arată informațiile privind intrările / ieșirile

4

Defecțiunile sunt indicate cu roșu
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(7) Ecranul cu registrul defecțiunilor la guvern

NOTĂ
Defecțiunile mașinii vor fi afișate pe ecranul cu registrul de defecțiuni la mașină (Fig. 1.13).
Acest ecran (Fig. 1.14) prezintă toate defecțiunile active în momentul respectiv în sistem.

1
2
3

TS00351
Fig: 1.14 - Ecranul cu registrul defecțiunilor la guvern

Articol

Selectare meniuri

1

SPN (numărul parametrului suspect)

2

FMI (identificator al modului de defectare)

3

Aici se va afișa numărul de dăți în care a apărut
defecțiunea

(8) Ecranul cu punctele de reper
Ecranul cu meniul pentru punctele de reper este presetat de producător și nu trebuie reglat. Din
acest motiv ecranul cu meniuri este protejat prin parolă (Fig. 1.15). Pentru informații suplimentare,
consultați Tesab.

TS00352
Fig: 1.15 - Punctele de reper
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(9) Ecranul telecomenzii radio a alimentatorului
Acest ecran (Fig. 1.16) va afișa conectivitatea și funcționarea telecomenzii radio a alimentatorului.

TS00353
Fig: 1.16 - Telecomanda radio a alimentatorului

(10) Ecranul de diagnosticare a telecomenzii radio
Ecranul de diagnosticare radio (Fig. 1.17) va apărea atunci când se selectează pictograma de
diagnosticare pe ecranul meniului principal. Operatorul poate vedea canalul folosit, puterea
semnalului și starea curentă a comenzii manuale.

TS00354
Fig: 1.17 - Ecranul telecomenzii radio
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1.6

Dotări importante ale acestei mașini

NOTĂ
Această mașină este echipată cu câteva mecanisme și echipamente importante care asigură diverse
funcții de utilizare și de siguranță. Verificați dacă ați ajuns să cunoașteți foarte bine aceste sisteme,
astfel încât să obțineți cea mai bună performanță și fiabilitate de la mașina dumneavoastră.

(1) Deplasarea pe șenile

Pericol de strivire.

⚠ AVERTISMENT

Contactul cu cadrul șenilelor poate provoca decesul sau accidentări grave.
Stați la distanță de cadrele șenilelor cât timp mașina este în funcțiune.
Mașina este echipată cu șenile astfel încât mașina să fie ușor de transportat și manevrată în poziție.
Șenilele sunt acționate prin următoarele:
• Comanda manuală de tip lesă (Fig. 1.18).

LEFT

RIGHT

TS00192
Fig: 1.18 - Comanda manuală de tip lesă

• Telecomanda manuală prin radio (Fig. 1.19). Telecomanda este o opțiune suplimentară.

1
3
5
7
9

STOP

2
4
6
8
10

TS00355
Fig: 1.19 - Telecomenzile radio pentru șenile
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(a) Familiarizarea cu telecomanda cu fir

NOTĂ
După ce mașina a fost dusă pe șenile la locul dorit, decuplați comanda de tip lesă și așezați-o în
compartimentul de depozitare pentru a preveni pierderea sau deteriorarea. După ce comanda manuală
a fost decuplată trebuie instalată fișa de șuntare (Fig. 1.20) pentru a permite pornirea motorului.

TS00205
Fig: 1.20 - Instalarea fișei false

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Nu acționați comanda cu fir fără să fi înțeles bine funcțiile de comandă. Doar operatorilor competenți
și instruiți li se permite să manevreze mașina.

1
2
3

LEFT

RIGHT

4
6

5

TS00204
Fig: 1.21 - Telecomandă cu fir

Articol
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Descriere

1

Buton de oprire a motorului

2

Comutatorul de PORNIRE/OPRIRE
cu fir

3

Șenila din stânga - mers înainte

4

Șenila din dreapta - mers înainte

5

Șenila din stânga - marșarier

6

Șenila din dreapta - marșarier
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(b) Familiarizarea cu telecomanda radio manuală (opțională)

NOTĂ
Pentru utilizarea telecomenzii manuale radio, trebuie deconectată comanda manuală de tip lesă și
instalată fișa de șuntare (Fig. 1.22).

TS00205
Fig: 1.22 - Instalarea fișei false

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Nu acționați telecomanda manuală radio fără să fi înțeles bine funcțiile de comandă. Doar operatorilor
competenți și instruiți li se permite să manevreze mașina.

1
3
5
7
9

STOP

2
4
6
8
10
TS00355

Fig: 1.23 - Telecomandă radio

Articol

700i
CAT C7.1 Tier 4

Descriere

1

Sirena de siguranță

2

Butonul de pornire/oprire

3

Șenila din stânga - mers înainte

4

Șenila din dreapta - mers înainte

5

Șenila din stânga - marșarier

6

Șenila din dreapta - marșarier

7

Ambele șenile - mers înainte

8

Ambele șenile - marșarier

9

Pornirea/oprirea alimentatoarelor

10

Șenilele - Pornire/Oprire
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(2) Controlul vitezei variabile a alimentatorului
Viteza alimentatorului primar poate fi variată în timpul funcționării cu ajutorul cadranului de control
variabil. Cadranul alimentatorului primar este amplasat pe platforma de prindere (Fig. 1.24).

TS00194
Fig: 1.24 - Cadranul de control al vitezei variabile a alimentatorului

Modificarea vitezei alimentatorului primar ajută la menținerea unui randament bun al concasorului.
De exemplu, în funcție de material, viteza alimentatorului poate fi crescută pentru creșterea
productivității. Sau viteza poate fi redusă pentru a preveni blocarea concasorului.
Viteza alimentatorului pentru granulometrii mari este presetată din fabricație. În cadrul anumitor
aplicații și aceasta poate fi modificată. Totuși, recomandăm insistent să consultați dealerul
dumneavoastră înainte de a încerca să modificați viteza alimentatorului pentru granulometrii mari.

(3) Controlul vitezei variabile a magnetului

⚠ PERICOL

Pericol de câmpuri magnetice excesive.

Câmpurile magnetice puternice pot afecta funcționarea regulatoarelor cardiace și pot duce la
accidentarea gravă sau moartea purtătorului.
Păstrați distanța față de magnet.
Viteza magnetului poate fi modificată în timpul funcționării. Viteza este controlată prin răsucirea
cadranului de „control variabil”, situat în secțiunea frontală, pe partea dreaptă a consolei hidraulice ().

TS00195
Fig: 1.25 - Cadranul de control al vitezei variabile a magnetului

Răsucirea cadranului în sensul acelor de ceasornic va face să scadă viteza magnetului. Răsucirea
lui în sensul invers acelor de ceasornic va face să crească viteza.
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(4) Regimurile automat și manual al alimentatoarelor

NOTĂ
Alimentatoarele de pe această mașină pot fi pornite sau oprite manual sau prin regimul de pornire/
oprire automată a alimentatoarelor. Regimul de „alimentatoare automate” ajută la prevenirea
supraîncărcării concasorului și gripării motorului.
(a) Regimul automat al alimentatoarelor
Pentru a se asigura opțiunea „alimentatoare automate”, pe concasor s-a montat un senzor de
turație. Senzorul detectează dacă viteza concasorului se reduce. În cazul în care concasorul
încetinește sub o turație presetată alimentatoarele se vor opri automat iar lampa de avertizare
(Fig. 1.26) va începe să clipească.

TS00357
Fig: 1.26 - Lampa de avertizare

În momentul în care concasorul accelerează din nou alimentatoarele vor reporni automat.
Senzorul de viteză a concasorului va fi activat doar când se activează regimul „alimentatoare
automate”. Activați alimentatoarele apăsând butonul 4 de pe panoul de comandă (Fig. 1.27).

TS00359
Fig: 1.27 - Butoanele pentru alimentatoarele automate
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(b) Regimul manual al alimentatoarelor
Alimentatoarele de pe mașină pot fi pornite și oprite manual prin apăsarea butonului 3 de pe panoul
de comandă (Fig. 1.28).

TS00358
Fig: 1.28 - Butonul alimentatoarelor manuale
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(5) Acționarea prin telecomandă a alimentatorului (opțională)

NOTĂ
Dacă este instalată pe mașină, telecomanda manuală radio va funcționa numai dacă se selectează
regimul „alimentatoare automate” de la panoul de comandă („Regimul alimentatoarelor automate”
de la pagina 1-22).
Pentru dispunerea butonului de telecomandă a șenilelor (Fig: 1.29) consultați: „Familiarizarea cu
telecomanda radio manuală (opțională)” de la pagina 1-20.
Există două tipuri de telecomenzi manuale radio care pot fi folosite pentru pornirea și oprirea
alimentatoarelor mașinii:
Telecomanda manuală radio, cu ajutorul butonului 9 pentru oprirea și pornirea alimentatoarelor
(Fig. 1.29).
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Fig: 1.29 - Telecomanda manuală radio pentru șenile

Telecomanda manuală radio a alimentatoarelor cu ajutorul butonului 1 (Fig. 1.30).
Butonul 2 va opri motorul iar butonul 3 va porni și opri comanda manuală.

2

1

3
TS00356
Fig: 1.30 - Telecomanda manuală radio pentru alimentatoare

Dacă ambele telecomenzi manuale (Fig. 1.29 & Fig. 1.30) sunt instalate pe mașină doar una va
trebui utilizată la un moment dat. Ambele comenzi manuale nu pot fi utilizate simultan. O singură
comandă manuală poate fi cuplată la mașină dintr-o dată.
Pentru a cupla o telecomandă manuală consultați secțiunea despre reglaj din acest manual.
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(6) Burlanul pentru material fin
Sub alimentatorul pentru granulometrii mari s-a montat un burlan (Fig: 1.31).

Fig: 1.31 - Burlanul

TS00199

Acest canal dă posibilitatea direcționării materialului fin de la alimentatorul pentru granulometrii
mari în afară, prin transportorul lateral pentru resturi sau prin banda transportoare principală de
descărcare.
Mai există o opțiune de a avea fluxul de material mai mare plasat pe transportorul de produse în
timp ce materialul fin merge pe transportorul lateral pentru resturi.
Pe o latură a burlanului s-a montat o manetă care permite schimbarea cu ușurință a direcției
materialului fin.

(7) Senzorul nivel ridicat la concasor

NOTĂ
Sistemul de siguranță contra nivelului ridicat în concasor va funcționa doar când mașina este utilizată
în regimul „alimentatoare automate”. Consultați: „Regimul automat al alimentatoarelor” de la pagina
1-22.
Pe burlanul de alimentare de pe concasor s-a montat un senzor (Fig. 1.32).

Fig: 1.32 - Senzorul de nivel la concasor

TS00200

Acest senzor detectează momentul în care cantitatea de material din concasor se acumulează
până la un nivel periculos de ridicat. Dacă acest lucru se întâmplă alimentatoarele se vor opri
automat pentru a da concasorului timpul să se curețe.
Odată ce materialul a scăzut sub nivelul senzorului, alimentatoarele vor reporni după o întârziere
de 10 secunde.
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(8) Senzorul de viteză a concasorului

NOTĂ
Senzorul de viteză a concasorului va funcționa doar când mașina este utilizată în regimul automat
(„Regimul alimentatoarelor automate”, pagina 1-22).
Un senzor de viteză a fost montat pe rotorul concasorului pentru a detecta dacă viteza rotorului
se reduce.
Dacă rotorul încetinește sub 275rpm, alimentatoarele se vor opri automat. Dacă turația motorului
crește iar peste 280rpm alimentatoarele vor reporni în mod automat. Acest lucru va împiedica
supraîncărcarea concasorului și griparea motorului.

(9) Reglajul concasorului hidraulic

NOTĂ
Doar pistonul hidraulic montat la pana de degajare este echipat cu un mecanism de eliberare a
presiunii.
Pentru a se permite setarea facilă a mărimii de concasare, pe mașină s-a montat un sistem
hidraulic de reglare. În spatele plăcii basculei sunt montate două pene - o pană de reglaj și o pană
de degajare. Fiecare pană este prevăzută cu un piston hidraulic care mișcă penele înăuntru și în
afară atunci când este necesar. În momentul în care pana de reglaj este mișcată bascula și falca
oscilantă se mișcă înăuntru sau în afară, după cum este necesar.
Pistoanele penelor sunt acționate printr-un aparat de comandă manuală (Fig: 1.33).

Fig: 1.33 - Aparat de comandă

TS00202

Aparatul de comandă se conectează la portul de pe partea mașinii (Fig. 1.34).

TS00201
Fig: 1.34 - Priza fișei aparatului de comandă
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Acest sistem mai cuprinde și un mecanism de eliberare a presiunii. Dacă presiunea dintre fălci
depășește o limită de siguranță pistonul penei de degajare se va închide iar pana de degajare va
aluneca în afară. În acest fel se va deschide falca oscilantă iar materialul va fi eliberat din concasor.
Dacă mecanismul de degajare a presiunii este activat, concasorul trebuie resetat manual.
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(10) Acumulatorul concasorului
Pentru a se asigura faptul că bascula concasorului stă pe loc în timpul funcționării, concasorul a
fost echipat cu un acumulator hidraulic (Fig. 1.35).

1
2

Fig: 1.35 - Acumulatorul

TS00203

Acumulatorul menține tensiunea corectă la resorturile basculei, cu ajutorul a două pistoane
hidraulice. Dacă acumulatorul detectează o creștere a presiunii el va închide automat pistoanele
pentru a menține întinderea corectă.
Ca o altă dotare de siguranță, mașina mai este echipată cu un senzor „de nivel scăzut al uleiului
în acumulator”. Prin urmare, dacă uleiul din acumulator scade sub un nivel de siguranță mașina
se va opri în mod automat. În acest fel se previne ca bascula să se miște în cazul unei scăderi a
presiunii uleiului din acumulator.
În timpul funcționării normale lumina din partea laterală a panoului alimentatorului (reperul 1, Fig:
1.35) se va aprinde în culoarea verde. Dacă nivelul uleiului scade sub nivelul de jos lampa se va
stinge iar motorul se va opri automat. Motorul nu va porni până când uleiul nu va fi completat și/
sau lumina verde nu se va aprinde atunci când aprindere este pornită.
Atunci când motorul acumulatorului merge se va auzi (Fig: 1.35) o sonerie de avertizare. Dacă
soneria merge continuu în timpul funcționării, acest lucru indică o posibilă defecțiune în sistem.
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(11) Hidraulică auxiliare

NOTĂ
Ventilele de control de pe mașină vor varia ușor în funcție de opțiunile montate pe utilaj. Operatorul
trebuie să citească manualul de utilizare și să își însușească funcționalitatea fiecăruia dintre ventilele
de control asociate cu mașina, înainte de a o utiliza. Dacă nu sunteți siguri, Nu utilizați mașina!
Ventilele de control din partea stângă spate (Fig: 1.36).

TS00235
Fig: 1.36 - Ventilele de control din partea stângă spate

◊ Consultați: „21” de la pagina 1-32 pentru funcțiile ventilelor de control în cazul opțiunii unui transportor
standard pentru resturi.
◊ Consultați: „22” de la pagina 1-32 pentru funcțiile ventilelor de control în cazul opțiunii unui transportor
extins pentru resturi.

Ventilele de control din partea dreaptă spate (Fig: 1.37).

TS00236
Fig: 1.37 - Ventilele de control din partea dreaptă spate

◊ Consultați: „20” de la pagina 1-31 pentru funcțiile ventilelor de control în cazul unei mașini standard.
◊ Consultați: „19” și „20” de la pagina 1-31 pentru funcțiile ventilelor de control în cazul unei mașini
echipate cu opțiunea unui sistem de ridicare la coadă.
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Ventilele de control din partea dreaptă (Fig: 1.38).

TS00237
Fig: 1.38 - Ventilele de control ale părții din dreapta

◊ Consultați: „18” de la pagina 1-31 pentru funcțiile ventilelor de control ale mașinii.
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1.7

Familiarizarea cu etichetele de funcționare atașate pe mașină

(1) Explicarea etichetelor de funcțiuni

NOTĂ
Etichetele cu avertizări de siguranță sunt prezentate în secțiunea referitoare la siguranță.
Pe parcursul acestui manual și pe mașină apar următoarele semne convenționale. Citiți cu atenție
această secțiune pentru a vă însuși bine semnificația semnelor utilizate.
Articol

Eticheta

Descriere

1

Goliți separatorul de apă o dată pe zi

2

Uleiul hidraulic.

3

Motorina

4

Punct de gresare.

Țineți radiatoarele și răcitoarele de ulei curate.

5

Radiatoarele înfundate provoacă supraîncălzirea.
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Articol
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Eticheta

Descriere

6

Nivelul uleiului de motor.

7

Izolator baterie.

8

Tipul de ulei din acumulator (ISO H32)

9

Punct de prindere pentru transport.

10

Fluidul din emisiile diesel.

11

Nu există punct de prindere.

12

Controlul turației alimentatorului pentru
granulometrii mari.

13

Controlul turației alimentatorului primar.
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Articol
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Eticheta

Descriere

14

Controlul turației magnetului.

15

Acționarea hidraulică auxiliară - linia de presiune.

16

Acționarea hidraulică auxiliară - linia de retur.

17

Acționarea hidraulică auxiliară - linia de golire.

18

1. Placa deflectoare de reciclare introdusă / scoasă
(doar opțională)
2. Ridicarea / coborârea transportorului de
produse.
3. Plierea / deplierea transportorului de produse.

19

1. Ridicarea / coborârea capătului de jos al
transportorului de descărcare.

20

2. Plierea nacelei de pe partea dreaptă.
3. Plierea nacelei spate.
4. Știfturile de blocare a nacelei de pe partea
dreaptă.
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Eticheta

Descriere

21

1. Plierea nacelei de pe partea stângă.
2. Știfturile de blocare a nacelei de pe partea
stângă.
3. Plierea transportorului de deșeuri.

22

1. Plierea nacelei de pe partea stângă.
2. Știfturile de blocare a nacelei de pe partea
stângă.
3. Plierea transportorului de deșeuri.
4. Transportor telescopic pentru resturi.*
* Doar dacă transportorul telescopic pentru
resturi este montat.

23

Avertizare de nivel scăzut al uleiului în acumulator

24

Direcția de deplasare pe șenile. Partea dreaptă a
mașinii.

25

Direcția de deplasare pe șenile. Partea stângă a
mașinii.
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Eticheta

Descriere

26

Instrucțiuni de deplasare pe șenile.

27

Ventil de control al transportorului de resturi și
fluxului la magnet.
Nu faceți reglaje.

28

Ventilul de control al debitului la alimentatorul
pentru granulometrii mari și pentru pistoanele
hidraulice.
Nu faceți reglaje.
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(2) Localizarea etichetelor de funcțiuni
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Fig: 1.39 - Localizarea etichetelor de funcțiuni
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2

Siguranța

2.1

Siguranța Introducere
Rămâne în responsabilitatea proprietarului și/sau operatorului acestei mașini să asigure sănătatea
și siguranța tuturor persoanelor care inspectează, utilizează sau execută orice lucrare la mașină
sau în apropierea acesteia.
Prezenta secțiune de siguranță nu înlocuiește în niciun fel vreo lege sau alte reglementări privind
prevenirea accidentelor și protecția mediului.
Toate persoanele care utilizează, întrețin sau execută orice fel de lucrări la sau în apropierea
utilajelor Tesab trebuie să fie instruite în mod corespunzător în legătură cu procedurile corecte de
siguranță aplicabile lucrării pe care o au de executat.
Aceste persoane TREBUIE:
• Să fie persoane de încredere, cu experiență și cu o bună cunoaștere a utilajelor de prelucrare a
materialelor. Să aibă vârsta minimă prevăzută.
• Să citească și să își însușească toate aspectele prezentate în acest manual, înainte de a executa
orice lucrare.
• Să cunoască toate pericolele asociate cu această mașină.
• Să fi beneficiat de instruire specifică și adecvată pentru orice sarcină particulară care trebuie
executată.
• Să cunoască bine toate piesele mașinii.
• Să cunoască toate piesele în mișcare ale mașinii.
• Să cunoască toate operațiile și limitele de performanță ale mașinii.
• Să cunoască localizarea elementelor de siguranță, cum ar fi butoanele de oprire de urgență și
apărătoarele de siguranță etc.
• Să fi citit și să își fi însușit manualul de siguranță „pe șantier” întocmit de proprietarul șantierului.
• Să fie pregătite să aplice toate instrucțiunile de siguranță, indiferent de cât de neimportante ar
putea părea.
IMPORTANT: Toate instrucțiunile din acest manual au fost elaborate pe baza unor condiții ideale
pe șantier și de configurare a instalațiilor. Totuși, nu toate șantierele sau configurările mașinii vor fi
la fel, așadar, pentru a se menține siguranța muncii, instrucțiunile prezentate aici trebuie adaptate
la condițiile existente și la configurarea fiecărei mașini în parte.
Personalul care efectuează lucrări la mașină trebuie să evalueze toate riscurile prezente pe șantier
și să țină seama de aceste riscuri înainte de a executa vreo lucrare. Trebuie depuse toate eforturile
pentru a se identifica și elimina toate riscurile de pe șantier asociate cu această mașină.

(1) Simboluri de alertă de siguranță
În niciun caz nu trebuie ignorate alertele de siguranță care vin după acest simbol.

Acest simbol de alertă de siguranță are rolul de a vă atrage atenția asupra situațiilor posibil
periculoase care pot apărea. Aceste pericole pot provoca: decese, dizabilități, accidentări cu
pierderea timpului de lucru, accidentări care să necesite prim ajutor sau pagube materiale.
Acolo unde este necesar trebuie efectuate evaluări cuprinzătoare ale riscurilor și trebuie reduse
riscurile identificate în urma evaluării.
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(2) Sistemul de clasificare a pericolelor
Citind conținutul acestui manual de utilizare operatorii vor vedea că avertismentele privind posibilele
pericole pentru siguranță sunt indicate cu ajutorul următorului sistem de clasificare a pericolelor.
Avertismentele privind pericolele din cadrul prezentului manual de utilizare sunt indicatori cu rolul
de a alerta și preveni operatorii și pe cei din jur în legătură cu accidentările la care se expun.
Avertismentele de siguranță din manualul de utilizare vor fi prezentate cu ajutorul simbolului de
alertă de siguranță urmat de cuvinte semnal; (PERICOL, AVERTISMENT, PRECAUȚIE). Sub
avertismentul de pericol se va găsi o descriere a pericolului potențial. Fiecare avertisment de
pericol are un gard diferit de gravitate și nu trebuie niciodată ignorat. Nerespectarea avertismentelor
privind pericolele pentru siguranță poate provoca accidentări grave sau moartea.

⚠ PERICOL
PERICOL - indică o situație de pericol care, dacă nu este evitată, va genera decese sau accidentări grave.

⚠ AVERTISMENT
AVERTISMENT - indică o situație de pericol care, dacă nu este evitată, poate genera decese sau
accidentări grave.

⚠ PRECAUȚIE
PRECAUȚIE - indică o situație de pericol care, dacă nu este evitată, poate genera accidentări minor
sau moderate.
Pe tot cuprinsul manualului de utilizare se folosesc aceste cuvinte semnal; se mai folosesc și
cuvintele NOTĂ și INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.
Cuvântul semnal NOTĂ ba fi folosit ca indicator de alertare a operatorului asupra posibilelor
probleme generate de utilizarea greșită a utilajului.
Cuvintele semnal INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ se folosesc ca indicator pentru operatori care
să le atragă atenția asupra instrucțiunilor legate de siguranță, procedurilor sau sugestiilor.

NOTĂ
NOTĂ - se referă la practicile care nu au legătură cu accidentările fizice dar care pot fi totuși considerate
ca importante, cum ar fi problemele de securitate, de igienă, de gospodărire, echipamente etc.

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
(În termeni specifici) semnele verzi și albe indică instrucțiuni sau proceduri specifice legate de
siguranță sau sugestii.

(3) Propunerea California 65 Avertismente
Acest produs vă poate expune la substanțe chimice care includ plumbul și compușii de plumb
(conținuți de exemplu în baterii și în accesoriile respective), cunoscuți în statul California ca
provocând cancerul și defecte la naștere sau alte probleme ale sistemului reproductiv. Pentru mai
multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Inhalarea gazelor de eșapament vă expune la substanțele chimice cunoscute în statul California
ca provocând cancer și defecte la naștere sau alte probleme de ordin reproductiv.
• Porniți și utilizați motorul doar în spații bine ventilate.
• Dacă vă aflați într-un spațiu închis ventilați gazele de eșapament către exterior.
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• Nu modificați și nu umblați la sistemul de eșapament.
• Nu lăsați motorul să meargă în gol decât dacă este necesar.
Pentru mai multe informații, accesați www.P65warnings.ca.gov/diesel.

700i
CAT C7.1 Tier 4

Pagina 2-4

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Siguranța

2.2

Etichetele cu avertismente de siguranță și localizarea acestora

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Pe parcursul acestui manual și pe mașină apar următoarele semne convenționale de siguranță. Citiți
cu atenție această secțiune și însușiți-vă bine semnificația semnelor utilizate.

NOTĂ
Semele de siguranță de pe mașină se află acolo pentru a avertiza personalul asupra pericolelor care
pot apărea. Controlați etichetele zilnic și înlocuiți-le imediat dacă lipsesc sau devin ilizibile.
Dacă mașina trece prin reparații iar componentele acesteia au fost îndepărtate sau înlocuite este
obligatoriu ca noi etichete de siguranță să fie instalate pe mașină înainte ca aceasta să fie repusă în
funcțiune.
Atunci când curățați semnele cu avertismente de siguranță folosiți un săpun slab și apă. Nu utilizați
agenți de curățare pe bază de solvenți deoarece aceștia pot deteriora materialul semnelor de siguranță.

(1) Etichete cu avertismente de siguranță
Articol

Etichetă de siguranță (ISO)

Etichetă de siguranță (ANSI)

PERICOL DE PRINDERE.
Mențineți toate apărătoarele montate!

1

Nu acționați mașina fără ca toate
apărătoarele să fie montate.

PERICOL DE CĂDERE.
Nu vă urcați pe zonele înalte ale
mașinii.

2

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Descriere

Folosiți mijloace adecvate de ridicare
pentru a ajunge în zonele înalte ale
mașinii.
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Articol

Etichetă de siguranță (ISO)

Etichetă de siguranță (ANSI)

PERICOL EXPLOZIE ȘI DE ARDERE.
Acidul din baterii poate provoca arsuri.

3

Țineți focul deschis la distanță de
baterii.

PERICOL DE STRIVIRE.
Stați la distanță de șenile cât timp
mașina se află în mișcare.

4

PERICOL DE IMPACT.
Risc de cădere de obiecte.

5

Stați la distanță de canalul magnetului
cât timp mașina este în funcțiune.

PERICOL DE STRIVIRE.
Stați la distanță de șenile cât timp
mașina se află în mișcare.

6
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Articol

Etichetă de siguranță (ISO)

Etichetă de siguranță (ANSI)

Descriere

PERICOL DE STRIVIRE
Contactul cu transportoarele în mișcare
poate duce la deces sau la accidentări
grave.

7

Stați la distanță de transportoare
atunci când acestea se pliază pentru
transport sau se desfășoară pentru a
ajunge la poziția de lucru.

8

PERICOL DE ARSURI.
Nu atingeți suprafețele fierbinți.

9

OPRIRE DE URGENȚĂ.
În caz de urgență apăsați butonul de
oprire de urgență.

1.

2.

1. PERICOL DE STRIVIRE.
Stați la distanță de șenile cât timp
mașina se află în mișcare.

3.

2. PERICOL DE PRINDERE.
Mențineți toate apărătoarele montate!
Nu acționați mașina fără ca toate
apărătoarele să fie montate.

10

3. PERICOL DE CĂDERE.
Nu vă urcați pe zonele înalte ale
mașinii.
Folosiți mijloace adecvate de ridicare
pentru a ajunge în zonele înalte ale
mașinii.

1.

2.

3.

1. PERICOL DE ARSURI.
Asigurați-vă că motorul s-a oprit și răcit
înainte de a face întreținerea.

11
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2 & 3. PERICOL DE PRINDERE.
Înainte de a deschide capota motorului
asigurați-vă că motorul a fost oprit și
blocat.
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Articol

Etichetă de siguranță (ISO)

Etichetă de siguranță (ANSI)

Descriere
1. PERICOL DE PRINDERE.
Mențineți toate apărătoarele montate!
Nu acționați mașina fără ca toate
apărătoarele să fie montate.

1.

2.

3.

2. PERICOL DE STRIVIRE.
Stați deoparte atunci când
transportorul de resturi se ridică sau
coboară.

4.

3. PERICOL DE IMPACT.
Risc de cădere de obiecte.

12

Stați la distanță cât timp mașina este în
funcțiune.
4. PERICOL DE CĂDERE.
Nu vă urcați pe zonele înalte ale
mașinii.
Folosiți mijloace adecvate de ridicare
pentru a ajunge în zonele înalte ale
mașinii.
1. PERICOL POTENȚIAL.
Asigurați-vă că ați citit manualul de
utilizare înainte de a porni motorul.
2. PERICOL DE STRIVIRE.
Asigurați-vă că ați citit manualul de
utilizare înainte de a porni șenilele
mașinii.

1.

2.

3.

3. PERICOL POTENȚIAL.
Înainte de efectuarea oricărei
proceduri de întreținere, asigurați-vă că
ați citit manualul de întreținere.

4.

4. PERICOL POTENȚIAL.
Asigurați-vă că motorul s-a oprit și că
mașina a fost decuplată înainte de a
face orice intervenție de întreținere.

13

5.

6.

7.

5. PERICOL DE PENETRARE.
Dacă furtunul hidraulic erupe, stați la
distanță.

8.

Opriți imediat mașina.
Consultați manualul de întreținere.
6. PERICOL DE ELECTROCUTARE.
Feriți-vă de cablurile aeriene atunci
când deplasați mașina sau faceți reglaje
la mașină.
7. PERICOL DE EXPLOZIE.
Dacă executați suduri la mașină sau
în apropierea acesteia asigurați-vă că
bateriile au fost izolate.
8. PERICOL DE PRAF.
În timpul funcționării se pot genera
cantități mari de praf.
Asigurați-vă că folosiți un sistem
adecvat de reținere a prafului.
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(a) Localizarea etichetelor cu avertismente de siguranță
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Fig: 2.1 - Localizarea etichetelor cu avertismente de siguranță
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(2) Etichete de siguranță obligatorii
Articol

Etichetă de siguranță obligatorie

Descriere

1

Trebuie purtată o protecție pentru cap.

2

Trebuie purtată o protecție a urechilor.

3

Trebuie purtată o protecție pentru cap.
Trebuie purtate îmbrăcăminte de
protecție.
Trebuie purtată mască anti-praf.
Trebuie purtate veste cu vizibilitate
mare.
Trebuie purtată o protecție a urechilor.
Trebuie purtată o protecție pentru cap.
Trebuie purtate mănuși de protecție.
Trebuie purtați bocanci de protecție.

(a) Localizarea etichetelor de siguranță obligatorii

2

1
3

1

2
Fig: 2.2 - Localizarea etichetelor de siguranță obligatorii

700i
CAT C7.1 Tier 4

Pagina 2-10

TS00362

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Siguranța

2.3

Pericole de siguranță
La această mașină au fost identificate următoarele pericole, drept pentru care trebuie luate măsuri
de precauție pentru a se evita accidentarea sau moartea. De notat, acestea nu sunt toate pericolele
asociate cu această mașină. Trebuie ca proprietarul șantierului să facă o evaluare completă și
cuprinzătoare a riscurilor, înainte ca mașina să fie utilizată.

(1) Lucrul la înălțime
Căderea de pe o mașină TESAB poate provoca accidentări grave sau moartea. Unele operații de
întreținere necesită ca unele persoane să lucreze sus pe mașină, unde există riscul de cădere.
În aceste cazuri este responsabilitatea proprietarului mașinii să asigure un acces sigur la locul
de lucru. Chiar și dacă se folosesc platforme sigure, tot va trebuie ca întreg personalul să poarte
hamuri de siguranță EN/ANSI atunci când lucrează la înălțimi mai mari de 2 metri (7ft). Scările de
acces și pasarelele trebuie menținute în permanență curate și lipsite de resturi, material, zăpadă,
gheață, cârpe și scule rătăcite. Nu vă urcați niciodată pe mașină ajutându-vă de părți ale acesteia.
Platformele de acces trebuie utilizate doar de personal autorizat. Dacă la mașină trebuie executate
orice lucrări sau reglaje mașina trebuie oprită și blocată.

(2) Puncte de prindere/strivire
Benzile transportoare, tamburii și rolele în rotație, mecanismele vibratoare și diversele piese în
mișcare ale mașinii creează puncte de prindere cu efecte posibil grave. Nimeni nu trebuie să
încerce să ajungă la vreo piesă a mașinii, indiferent de motiv, cât timp mașina funcționează.
Opriți întotdeauna mașina și blocați-o dacă sunt necesare intervenții de întreținere, reparații sau
reglaje. Hainele largi, bijuteriile și părul lung trebuie strânse sau eliminate pentru a nu fi prinse de
componentele mașinii. La anumite puncte cu risc mare de prindere de pe mașină sunt montate
apărătoare. Aceste apărătoare trebuie să rămână în permanență la locul lor. Mașina nu trebuie
utilizată dacă oricare din apărătoare lipsește sau este avariată. Mașina trebuie pornită doar după
ce operatorul a verificat că nimeni nu se află aproape de ea.

(3) Materiale care cad de la înălțime
Materialele sunt introduse și evacuate din mașină la înălțimi mari. Prin urmare, este obligatoriu
ca nimănui să nu i se permită să stea pe mașină sau în apropierea acesteia cât timp mașina
funcționează. În anumite situații materialele se pot rostogoli înapoi pe banda transportoare și pot
chiar cădea de pe transportoare. Mai este important ca și atunci când mașina nu funcționează să
se poarte în permanență echipament de protecție. Materialul nefixat poate cădea cu ușurință de
pe mașină chiar și atunci când aceasta este oprită.

(4) Mutarea utilajului
Există pericole majore atunci când utilajul este deplasat sau se fac manevre, acestea putând
provoca accidentări grave sau moartea. Întreg personalul autorizat pentru deplasarea acestei
mașini trebuie instruit în privința modului de utilizare a acționărilor șenilelor. Trebuie să se acorde
un maxim de atenție înainte și atunci când se deplasează această mașină.

(5) Suprafețe alunecoase
Din cauza condițiilor de mediu și de exploatare, unele părți ale mașinii pot deveni foarte alunecoase
atunci când se udă, mai ales cele metalice. Trebuie să se acorde un plus de atenție atunci când
se lucrează pe umezeală. Trebuie purtată întotdeauna încălțăminte adecvată de protecție iar
pasarelele și scările trebuie să fie curate și lipsite de obstacole.

(6) Emisiile diesel
Emisiile de eșapament ale motoarelor diesel conțin produse de ardere care pot dăuna sănătății.
Aveți grijă ca mașina să se afle într-o zonă bine ventilată. Dacă mașina funcționează într-un spațiu
închis asigurați-vă că emisiile sunt ventilate în afară.
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(7) Siguranța electrică
Chiar dacă echipamentele electrice instalate pe această mașină au doar 24 volți, măsurile de
siguranță nu trebuie tratate cu ușurință. În cazul în care componentele sunt conectate greșit sau
dacă se umblă la ele se pot produce arsuri sau accidente grave.
Lucrările la instalația electrică pot fi efectuate doar de electricieni cu calificări complete.
Nu lucrați niciodată la instalația electrică dacă nu îi cunoașteți bine detaliile.
O atenție specială trebuie acordată atunci când se deconectează, se înlocuiesc și /sau se încarcă
bateriile. Asigurați-vă că bateriile sunt reconectate în mod corect. Contactele apărute între bornele
bateriilor pot provoca scântei sau explozii.
Echipamentele electrice de pe această mașină trebuie inspectate la intervale regulate. Cablurile
avariate sau conexiunile slăbite trebuie reparate imediat. Folosiți doar piese de schimb cu
capacitatea corectă, mai ales în cazul siguranțelor.
Izolați întotdeauna bateriile dacă executați suduri la mașină.

(8) Gazele, praful, aburul, fumul
Inhalarea prafului degajat de concasarea, cernerea sau deplasarea pe transportoarele mașinii a
anumitor materiale periculoase poate provoca moartea, accidentarea gravă sau boli de plămâni
cu manifestare ulterioară.
Emisiile de eșapament ale motoarelor diesel (DEEE) conțin produse de ardere care pot dăuna
sănătății.
Utilizați utilajul în spații bine ventilate. Dacă mașina este utilizată într-un spațiu închis, emisiile
trebuie ventilate în afară.
Nu atingeți părțile motorului sau ale sistemului de eșapament. Lăsați motorul și sistemul de
eșapament să se răcească complet înainte de a efectua vreo reparație sau lucrare de întreținere.
Nu umpleți niciodată rezervorul de combustibil cât timp motorul merge, atunci când fumați sau
dacă în apropiere se află o flacără deschisă.
Nu umpleți niciodată rezervorul în mod excesiv. Curățați imediat tot combustibilul vărsat.
Respectați și aplicați reglementările în vigoare în amplasamentul respectiv.
Praful de pe mașină sau cel generat în timpul ciclului de lucru trebuie eliminate prin extragere,
nu prin suflare. Praful trebuie umezit și apoi pus într-un recipient închis și etichetat, pentru a se
asigura eliminarea acestuia în siguranță.
Dacă utilizarea acestui utilaj degajă praf, trebuie utilizat echipament de protecție respiratorie
adecvat, conform normelor de siguranță și de sănătate federale, statale și locale.
Sudurile, tăierile cu flacără sau polizările pot fi executate la mașină doar dacă au fost aprobate și
autorizate. Ar putea exista un risc de explozie sau de incendiu.
Înainte de a efectua suduri, tăieri cu flacără sau polizări, mașina și zona din jur trebuie curățate
de praf și de alte substanțe inflamabile. Asigurați-vă că mediul de lucru este ventilat în mod
corespunzător deoarece există riscul de explozie.
Operatorii trebuie să poarte o mască facială adecvată dacă sunt expuși la efectele nocive ale
poluării de orice fel.

(9) Avertismente și etichete de siguranță
Dacă nu se respectă instrucțiunile de siguranță de pe etichetele de avertizare se pot produce
accidentări. Acordați atenție tuturor etichetelor cu avertismente de siguranță atașate pe utilaj.
Asigurați-vă că etichetele de siguranță atașate la utilaj sunt intacte și lizibile. Mențineți toate
etichetele de avertizare curate și la zi.
Etichetele ilizibile sau lipsă trebuie înlocuite cu altele noi, înainte de a utiliza mașina. Asigurați-vă că
toate componentele care includ etichete cu avertismente de siguranță au aceste etichete atașate.
700i
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(10) Modificări
În niciun caz nu modificați, nu faceți adăugiri sau transformări la mașină care ar putea afecta
siguranța utilajului.
Modificările la utilaj care afectează siguranța pot fi efectuate doar cu aprobarea scrisă a
producătorului utilajului.
Dacă în timpul funcționării se aduc modificări relevante din punct de vedere al siguranței sau se
produc schimbări în modul în care mașina se comportă opriți imediat mașina și aplicați procedurile
de decuplare și de etichetare pentru restrângerea accesului. Raportați orice disfuncție către
persoana/autoritatea responsabilă.
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(11) Zgomot

⚠ PRECAUȚIE

Pericolul pentru auz depășește 90 dB (A).

În funcție de tipul și de natura acestei mașini, se pot genera niveluri excesive de zgomot.
Expunerea în timp la zgomot poate provoca afecțiuni grave așa că trebuie luate măsuri de precauție,
inclusiv purtarea de protecții adecvate pentru urechi. Durata expunerii la astfel de niveluri de zgomot
trebuie menținută la minimum. Trebuie efectuate evaluări adecvate la riscului generat de zgomot.
Diagrama (Fig. 2.3) prezintă nivelul de zgomot „A” la 2m, 6m și 12m:
82.4dB

85.6dB

2m
102.9dB

6m
92.1dB

82.7dB

90.3dB

100.2dB

87.5dB

12 m

89.9dB

86.4dB

80.9dB

80.2dB

TS00211

Fig: 2.3 - Diagrama de evaluare a zgomotului
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2.4

Zonă de excludere

10 Metres

Recomandăm insistent să se stabilească o zonă de excludere a pericolului pe cel puțin 10 metri
în jurul mașinii (Fig. 2.4).

10 Metres

10 Metres

10 Metres

TS00212
Fig: 2.4 - Zonă de excludere

Accesul în această zonă trebuie restricționat, permis doar celor care îndeplinesc toate criteriile de
mai jos. Această procedură, dacă este aplicată de fiecare dată, chiar și atunci când mașina este
oprită, va reduce în mod semnificativ posibilitatea de producere a accidentelor și a rănirii.
Celor cărora li se permite intrarea în zona de pericol trebuie să respecte toate cele de mai jos:
• Trebuie să aibă autorizație de la supraveghetorul mașinii pentru a intra în zona de restricție.
• Trebuie să fi citit și să își fi însușit secțiunea referitoare la siguranță din prezentul manual.
• Trebuie să aplice toate procedurile de siguranță necesare.
• Trebuie să aibă toate instructajele și calificările necesare pentru lucrarea pe care o vor executa.
• Trebuie să aibă experiență în lucrul cu acest tip de instalație.
• Trebuie să poarte echipamentul individual de protecție necesar.
• Trebuie să fie însoțiți de o altă persoană care îndeplinește și ea aceste criterii.
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2.5

Procedura de decuplare și de etichetare de restricționare

⚠ AVERTISMENT

Decuplare / etichetare de restricționare.

Nu executați intervenții de service până ce alimentarea cu electricitate nu a fost oprită.
Respectați procedurile de decuplare și de etichetare de restricționare

(1) Demararea decuplării și etichetării de restricționare

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Atunci când mașina nu este în funcțiune sau când trece printr-un service de rutină, ea trebuie izolată,
decuplată și etichetată pentru restricționare.
Nu dați niciodată cheia de acces nimănui. Persoanele care lucrează la mașină trebuie să își asigure
cheia personală de acces și pot îndepărta blocajele și etichetele doar atunci când acest lucru este sigur.
Mașina nu trebuie să poată fi pornită până când toate dispozitivele de blocare nu au fost îndepărtate.

NOTĂ
Este important ca izolatorul bateriei să nu fie pornit (poziția 2, Fig. 2.5) până când lampa DPF (Fig:
2.6) nu s-a stins. Atunci când lampa este aprinsă este important ca sistemul să permită efectuarea
întregului ciclu de purjare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la avarierea sistemului și
anularea garanției.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți funcționarea motorului și scoateți cheia din contact.

3.

Lăsați lampa DPF (Fig: 2.5) să se stingă, înainte de a izola bateriile.

Fig: 2.5 - Lampa DPF

4.

TS00491

Rotiți izolatorul (Fig: 2.6) de la poziția „oprit” (reperul 1) la poziția „pornit” (reperul 2).
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1

2

Fig: 2.6 - Izolatorul „oprit” și „pornit”

5.

TS00029

Instalați o clemă de blocare la izolator (reperul 1, Fig: 2.7).

1

2
3
Fig: 2.7 - Clema de blocare

TS00028

6.

Fiecare persoană care lucrează la mașină trebuie să aplice propria sa blocare (reperul 2) și etichetă
(reperul 3) pe clemă (Fig. 2.7). Eticheta trebuie să conțină informațiile corecte privind persoana care
lucrează la mașină și ora și data la care blocajul și eticheta de restricționare au fost instalate.

7.

Înainte de efectuarea oricărei intervenții de întreținere sau reparații eliminați toate presiunile din
instalația hidraulică. S-ar putea ca în sistem să rămână presiune chiar și după ce alimentarea cu energie
a fost oprită.

8.

Ca măsură suplimentară de precauție apăsați un buton de oprire de urgență.

9.

Încercați să porniți motorul. Dacă este izolat în mod corect motorul nu va porni.

(2) Înlăturarea blocării și etichetării de restricționare

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Înainte de a începe procedura verificați următoarele:
• Apărătoarele și capacele care au fost îndepărtate trebuie înlocuite.
• Etichetele cu avertismente de siguranță care au fost îndepărtate trebuie înlocuite.
• Toate aparatele / sculele folosite la întreținere trebuie să fi fost îndepărtate de pe mașină.
• Instalația hidraulică (dacă s-a lucrat la ea) trebuie să fi fost inspectată și găsită în regulă.

3.

Scoateți lacătul, eticheta și clema (reperele 1,2,3, Fig. 2.7).

4.

Rotiți izolatorul (Fig. 2.6) de la poziția „pornit” (reperul 2) la poziția „oprit” (reperul 1).

5.

Eliberați orice buton de oprire de urgență care a fost apăsat.

6.

Avertizați personalul din jur în legătură cu pornirea mașinii.
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2.6

Amplasarea opririlor de urgență
Pe mașină se găsesc șase butoane de oprire de urgență.
Butonul de oprire a motorului este amplasat pe comanda cu fir și nu este un buton de oprire de
urgență. Mașina poate funcționa cu comanda manuală deconectată.
Pozițiile butoanelor de oprire de urgență sunt cele indicate mai jos. Elementele suplimentare
opționale montate pe mașină pot necesita instalarea unor opriri de urgență suplimentare.
Asigurați-vă că toată lumea care utilizează, întreține sau are orice legătură cu această mașină
cunoaște amplasarea tuturor opririlor de urgență aflate efectiv pe mașină.
Opririle de urgență sunt marcate clar pe mașină cu o etichetă roșie de siguranță, ca în (Fig. 2.8).

Fig: 2.8 - Eticheta pentru opriri de urgență

TS00363
Fig: 2.9 - Amplasarea opririlor de urgență
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2.7

Oprire de urgență

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
În cazul oricărui incident major petrecut la mașină trebuie aplicată imediat următoarea procedură.

NOTĂ
Nu utilizați procedura de „oprire de urgență” doar pentru a opri mașina în situații normale. Oprirea
mașinii cu ajutorul butoanelor de urgență poate provoca avarii grave la unitatea de concasare.

PROCEDURĂ
1.

În caz de urgență, apăsați cel mai apropiat buton de oprire de urgență („Amplasarea opririlor de
urgență” de la pagina 2-16).

2.

Opriți toate celelalte utilaje care alimentează mașina sau funcționează lângă aceasta.

3.

Aplicați procedura de „blocare și etichetare” („Inițierea blocării și etichetării” de la pagina 2-14).

4.

Informați-i pe toți ceilalți operatori care lucrează pe mașină sau în apropierea acesteia.

5.

Doar atunci când toate piesele mașinii sunt oprite iar procedura de „blocare și etichetare” a fost aplicată
se poate încerca remedierea unei defecțiuni.

6.

Asigurați-vă că la defectoscopie sau la investigarea accidentelor participă cel puțin două persoane.

(1) Procedura de repornire după oprirea de urgență

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Doar personalul autorizat, competent și bine instruit are voie să repornească mașina după o oprire
de urgență.

PROCEDURĂ
1.

Asigurați-vă că probleme a fost remediată.

2.

Puneți la loc în mod corect toate apărătoarele.

3.

Asigurați-vă că întregul personal se găsește la distanță sigură de utilaj.

4.

Verificați ca toate sculele etc. să fi fost îndepărtate de pe mașină sau din jurul acesteia, inclusiv de pe
pasarele.

5.

Eliberați toate butoanele de oprire de urgență.

6.

Respectați procedura de pornire corectă a motorului.

7.

Nu plecați de lângă mașină până când nu sunteți siguri că problema nu va reapărea.

8.

Dacă problema persistă executați din nou procedura de oprire de urgență și reluați defectoscopia.
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2.8

Siguranță personală

NOTĂ
Lucrările la mașină trebuie executate doar de personal instruit, competent și autorizat.
Trebuie respectate limitele de vârstă minimă obligatorii.
Lucrările la instalația electrică trebuie executate doar de un electrician competent. Lucrările la instalația
electrică trebuie executate în conformitate cu regulile și normele electrotehnice.
La instalația hidraulică trebuie să lucreze doar personal calificat și competent.
Înainte de a utiliza mașina operatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Să fi citit și să își fi însușit manualul de utilizare și toate informațiile de siguranță.
• Să fi fost instruit corespunzător pentru lucrarea de executat.
• Să poarte îmbrăcăminte de protecție care să fie măsura potrivită (cu aprobare EN/ANSI) și echipament
de protecție.
• Să cunoască funcțiile comenzilor și elementelor de siguranță, cum ar fi butoanele de oprire de
urgență și apărătoarele de siguranță.
• Să cunoască toate componentele în mișcare ale mașinii.
În niciun caz operatorul nu trebuie să execute vreo lucrare la mașină dacă nu este sigur de starea
acesteia.
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2.9

Siguranța la incendiu

NOTĂ
Cele două puncte prezentate (reperele 1 & 2, Fig: 2.10) constituie pozițiile recomandate pentru
instalarea extinctoarelor. Extinctoarele nu sunt livrate de Tesab și trebuie instalate de utilizatorul
final, dacă este necesar.
La instalarea extinctoarelor trebuie verificat cu atenție dacă trebuie date găuri pentru instalarea
extinctoarelor pe suporturi. Trebuie acordată o atenție deosebită locurilor în care se află furtunurile
hidraulice și evitării deteriorării acestora.
Este responsabilitatea proprietarului să se asigure că se instalează tipul corect de extinctoare.
Extinctorul trebuie să fie adecvat pentru următoarele tipuri de materiale combustibile:
• Sistem electric
• Materiale combustibile obișnuite
• Lichide și gaze inflamabile
Extinctoarele trebuie verificate în mod regulat și înlocuite dacă este necesar.

1

2
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2.10 Siguranța înainte și după reglare

NOTĂ
Toate instrucțiunile din acest manual privind instalarea, exploatarea, întreținerea și înlocuirea pieselor
au fost elaborate pe baza condițiilor ideale de exploatare și configurare a mașinii. Totuși, nu toate
șantierele sau reglajele mașinii vor fi la fel, așadar, pentru a se menține siguranța muncii, instrucțiunile
prezentate trebuie adaptate la condițiile existente și la configurarea fiecărei mașini în parte.
Întreg personalul care efectuează lucrări pe mașină trebuie să evalueze toate riscurile prezente pe
șantier și să țină seama de aceste riscuri înainte de a executa vreo lucrare. Trebuie depuse toate
eforturile pentru a se identifica și elimina toate riscurile de pe șantier asociate cu această mașină.
• Reglarea acestei mașini trebuie executată doar de personal competent și bine instruit.
• Asigurați-vă că zona în care se face reglajul mașinii este stabilă, orizontală și că există spațiu liber
suficient de jur împrejur.
• Respectați întotdeauna reglementările în vigoare pe șantier.
• Asigurați-vă că la reglarea mașinii participă cel puțin două persoane.
• Asigurați-vă că se poartă întregul echipament individual de protecție. Hainele largi, bijuteriile și
părul lung trebuie strânse sau eliminate pentru a nu fi prinse în componentele mașinii.
• Înainte de a demara reglajele asigurați-vă că toate articolele nefixate și materialele de ambalare au
fost îndepărtate de pe mașină.
• Înainte de a porni mașina și de a acționa oricare din manetele hidraulice asigurați-vă că ați scos
toate șuruburile, elementele de fixare și fitingurile folosite la transport.
• Atunci când se lucrează în zonele mașinii în care nu există pasarele trebuie folosită o platformă de
ridicare aprobată. Nu vă urcați niciodată pe mașină pentru a ajunge în zone care nu sunt accesibile
de la sol sau de pe pasarele. Nu utilizați niciodată platforme neautorizate sau nesigure pentru a
ajunge în locurile inaccesibile ale mașinii. Dacă se lucrează la înălțimi de peste 2 metri, chiar dacă
se folosesc pasarelele instalate, trebuie purtate hamuri de siguranță EN/ANSI.
• Niciodată nu lucrați sub echipamente care nu sunt sprijinite.
• Utilizați doar instalații de ridicare, inclusiv cablurile și lanțurile, care sunt în bună stare de funcționare,
care au fost testate în mod adecvat și care au capacitatea de ridicare necesară pentru lucrarea de
executat.
• Nu stați sub utilaj cât timp acesta este ridicat sau coborât pe poziție.
• Nu folosiți degetele pentru a verifica alinierea găurilor deoarece acest lucru poate provoca accidentări
grave.
• Înainte de a testa mașina asigurați-vă că toate sculele, piesele și componentele să fi fost îndepărtate
de pe mașină și pasarele. Asigurați-vă că nimeni nu se află pe mașină sau în preajma acesteia înainte
de testare.
• Testați mașina pentru a vă asigura că funcționează corect. Dacă în timpul testării apar probleme,
opriți mașina și faceți o defectoscopie pentru a remedia problema.
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2.11 Siguranța înainte și în timpul funcționării

NOTĂ
Toate instrucțiunile din acest manual privind instalarea, exploatarea, întreținerea și înlocuirea pieselor
au fost elaborate pe baza condițiilor ideale de exploatare și configurare a mașinii. Totuși, nu toate
șantierele sau reglajele mașinii vor fi la fel, așadar, pentru a se menține siguranța muncii, instrucțiunile
prezentate trebuie adaptate la condițiile existente și la configurarea fiecărei mașini în parte.
Întreg personalul care efectuează lucrări pe această mașină trebuie să evalueze toate riscurile prezente
pe șantier și să țină seama de aceste riscuri înainte de a executa vreo lucrare. Trebuie depuse toate
eforturile pentru a se identifica și elimina toate riscurile de pe șantier asociate cu această mașină.
Păstrați toate piesele acestei mașini în stare bună și instalați-le corect. Remediați imediat orice defect
și înlocuiți piesele stricate cu piese de schimb TESAB autentice. Eliminați toate acumulările de vaselină,
ulei sau resturi, înainte de utilizarea mașinii.
• Asigurați-vă că toți operatorii acestei mașini sunt persoane de încredere, experimentate și care
posedă o bună cunoaștere a acestui tip de echipament. Să aibă vârsta minimă prevăzută.
• Asigurați-vă că ați citit și ați înțeles toate pericolele pentru siguranță și procedurile de lucru, înainte
de a utiliza mașina.
• Studiați toate semnele de siguranță și de avertizare de pericol instalate pe mașină.
• Asigurați-vă că se poartă întregul echipament individual de protecție. Hainele largi, bijuteriile și
părul lung trebuie strânse sau eliminate pentru a nu fi prinse în componentele mașinii.
• Asigurați-vă că privitorii sau personalul lipsit de experiență se află la distanță de mașină.
• Înainte de utilizare verificați starea mașinii, să nu existe piese uzate, defecte, lipsă sau avariate,
scurgeri de apă sau blocaje etc. Verificați ca toate apărătoarele de siguranță și opririle de urgență
sunt montate corect și în ordinea corespunzătoare. Efectuați toată întreținerea zilnică necesară vezi graficul de întreținere.
• Înainte de pornire faceți un tur complet al mașinii. Asigurați-vă că nimeni nu se află sub mașină, pe
mașină sau aproape de aceasta.
• Faceți în așa fel încât ceilalți lucrători și cei care stau în jur să afle că porniți mașina și nu o porniți
până când din jurul ei nu a plecat toată lumea.
• În cazul unor disfuncții sau dificultăți în funcționare, opriți mașina imediat și blocați-o. Toate defectele
trebuie remediate imediat.
• Cât timp mașina funcționează folosiți doar scările, treptele sau pasarelele furnizate pentru a inspecta
vizual mașina.
• Nu încercați niciodată să faceți reparații, întreținere sau reglaje de orice fel cât timp mașina
funcționează.
• Nu stați și nu lucrați sub mașină cât timp aceasta este încărcată cu material.
• Nu stați și nu lucrați sub mașină cât timp aceasta este alimentată cu material sau materialul este
descărcat.
• Utilizați opririle de urgență doar în situații de urgență sau în timpul exercițiilor de siguranță.
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2.12 Siguranța înainte și în timpul întreținerii

NOTĂ
Toate instrucțiunile din acest manual privind instalarea, exploatarea, întreținerea și înlocuirea pieselor
au fost elaborate pe baza condițiilor ideale de exploatare și configurare a mașinii. Totuși, nu toate
șantierele sau reglajele mașinii vor fi la fel, așadar, pentru a se menține siguranța muncii, instrucțiunile
prezentate trebuie adaptate la condițiile existente și la configurarea fiecărei mașini în parte.
Întreg personalul care efectuează lucrări pe această mașină trebuie să evalueze toate riscurile prezente
pe șantier și să țină seama de aceste riscuri înainte de a executa vreo lucrare. Trebuie depuse toate
eforturile pentru a se identifica și elimina toate riscurile de pe șantier asociate cu această mașină. Nu
modificați niciodată echipamentele sau piesele care pot afecta siguranța, fără a fi obținut permisiunea
TESAB ENGINEERING LTD.
• Înainte de a efectua orice fel de întreținere TREBUIE aplicată procedura de blocare.
• Asigurați-vă că toate piesele în mișcare ale mașinii s-au oprit înainte de a încerca orice reparație
sau întreținere.
• Asigurați-vă că la intervențiile de întreținere sau de service participă cel puțin două persoane.
• Asigurați-vă că se poartă întregul echipament individual de protecție. Hainele largi, bijuteriile și
părul lung trebuie strânse sau eliminate pentru a nu fi prinse în componentele mașinii.
• Asigurați-vă că personalul care efectuează service-ul sau reparațiile a înțeles bine activitatea pe
care trebuie să o execute.
• Trebuie să acordați atenție atunci când se scot bușoanele de umplere, filtrele, dopurile de scurgere
sau fitingurile hidraulice; trebuie ținută o cârpă deasupra racordurilor pentru a nu lăsa ca lichidele
să stropească sau să împroaște.
• Reparațiile, întreținerea sau reglajele la mașină nu trebuie executate niciodată cât timp mașina
merge, mai ales lubrifierea rulmenților și a pieselor în mișcare etc.
• Apărătoarele sau ușile de acces trebuie montate la loc sau închise înainte de a lăsa mașina
nesupravegheată chiar și pentru perioade scurte de timp. Privitorii sau cei aflați în preajmă trebuie
să stea la distanță de mașină în timpul întreținerii.
• Atunci când se fac intervenții de întreținere sau reparații în zonele mașinii în care nu există pasarele
trebuie folosită o platformă de ridicare aprobată. Nu vă urcați niciodată pe mașină pentru a ajunge în
zone care nu sunt accesibile de la sol sau de pe pasarele. Nu utilizați niciodată platforme neautorizate
sau nesigure pentru a ajunge în locurile inaccesibile ale mașinii. Dacă se lucrează la înălțimi de peste
2 metri, chiar dacă se folosesc pasarelele instalate, trebuie purtate hamuri de siguranță EN/ANSI.
• Niciodată nu lucrați sub echipamente care nu sunt sprijinite.
• Toate semnele de siguranță deteriorate, lipsă sau murdare și care nu sunt lizibile trebuie curățate
sau înlocuite.
• Chiar dacă mașina a fost proiectată să funcționeze la diverse temperaturi unele piese se pot încălzi
mult în zilele călduroase. Așteptați întotdeauna până când întregul utilaj s-a răcit, înainte de a lucra
la mașină, mai ales în jurul sistemului de eșapament al motorului.
• Respectați întotdeauna intervalele de întreținere precizate în aceste instrucțiuni de utilizare, cu
excepția cazurilor în care o lumină de avertizare sau un indicator reclamă o acțiune imediată sau în
cazul în care condițiile nefavorabile fac ca service-ul să fie necesar mai des.
• Evitați fumatul în preajma mașinii, mai ales atunci când alimentați cu combustibil sau în zona în
care se face alimentarea cu combustibil.
• Praful aflat pe mașină sau cel generat în timpul funcționării trebuie eliminat prin extragere, nu prin
suflare.
• În timpul reparațiilor sau întreținerii sau după acestea, inspectați toate piesele mașinii să nu fie
deteriorate sau uzate.
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• După ce întreținerea sau reparațiile s-au încheiat asigurați-vă că toate șuruburile, fitingurile și
racordurile au fost înlocuite și strânse. Montați la loc toate piesele, apărătoarele și capacele înainte
de a testa sau utiliza mașina.
• Înainte de a testa mașina asigurați-vă că toate sculele, piesele și componentele să fi fost îndepărtate
de pe instalație și pasarele. Asigurați-vă că nimeni nu se află pe mașină sau în preajma acesteia
înainte de testare.
• Testați mașina pentru a vă asigura că funcționează corect. Dacă în timpul testării apar probleme,
opriți mașina și aplicați toate procedurile de siguranță de mai sus pentru a remedia problema.
• După testare opriți mașina și verificați să nu existe șuruburi, șaibe sau piulițe slăbite sau lipsă etc.
• După ce ați utilizat mașina timp de câteva ore opriți-o și verificați să nu mai existe alte probleme.
• Utilizați doar instalații de ridicare, inclusiv cablurile și lanțurile, care sunt în bună stare de funcționare,
care au fost testate în mod adecvat și care au capacitatea de ridicare necesară pentru lucrarea de
executat.

(1) Siguranța în timpul lucrului la sistemul hidraulic
• Lucrul la instalația hidraulică trebuie executat doar de personal care deține cunoștințe speciale și
are experiență în domeniul echipamentelor hidraulice.
• Niciodată, în nicio împrejurare, nu decuplați vreo conductă sau componentă hidraulică atât timp
cât motorul sau pompele hidraulice principale sunt în funcțiune.
• Eliminați toată presiunea din instalația hidraulică înainte de a decupla sau demonta oricare din
conducte, fitinguri sau componente.
• Conductele hidraulice trebuie așezate și montate în mod corespunzător. Verificați ca niciun racord să
nu fie schimbat cu altul. Niplurile, lungimile și calitatea furtunurilor TREBUIE să respecte specificațiile
tehnice.
• Întotdeauna efectuați operațiile de service la componentele hidraulice în condiții de maximă
curățenie.
• În cazul în care instalația hidraulică este utilizată pentru a căra sarcini suspendate asigurați-vă
că încărcăturile sunt sprijinite pe cale mecanică, înainte de a decupla sau de a face service la
componentele hidraulice.
• Lichidul hidraulic sub presiune este foarte periculos; el poate penetra pielea, producând răni serioase.
Jeturile punctiforme sunt cele mai periculoase.
• Dacă fluidul este injectat sub piele, solicitați imediat asistență medicală.
• Folosiți întotdeauna o bucată de carton pentru a identifica scurgerile. NU vă folosiți mâna.
• Nu lucrați pe suprafețe inundate cu ulei. Aplicați un material de „uscare a uleiului” înainte de a
începe lucrul.

(2) Siguranța în timpul lucrului cu bateriile
• Decuplați cablurile bateriilor și prindeți-le cu bandă pentru a preveni pornirea accidentală în timpul
întreținerii sau service-ului.
• Electrolitul din baterie conține acid care poate provoca accidentări grave. Evitați contactul cu pielea
și ochii. Utilizați mănuși și ochelari de protecție.
• Bateriile degajă vapori inflamabili care pot exploda. Verificați că există o ventilație corespunzătoare.
Evitați formarea scânteilor și corpurile de iluminat dezvelite în preajma bateriilor. Nu fumați cât
timp vă aflați în zona respectivă.
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(3) Eliminarea în siguranță a deșeurilor
• Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor poate amenința sănătatea oamenilor și mediul
înconjurător. Deșeurile potențial nocive generate de mașina TESAB includ uleiul, carburantul, agentul
de răcire, filtrele și bateriile. Eliminați întotdeauna deșeurile într-o manieră sigură și ecologică.
Sfătuiți-vă cu departamentul guvernamental local de protecție a mediului în privința modalităților
sigure de eliminare a deșeurilor.
• Utilizați recipiente ermetice la evacuarea lichidelor. Nu utilizați recipiente pentru alimente sau
băuturi care ar putea face pe cineva să bea din ele.
• Nu turnați lichidele pe sol, în sistemul de scurgere sau în orice sursă de apă.
• Verificați ca toate consumabilele și piesele înlocuite să fie eliminate în mod corect, cu un impact
minim asupra mediului.
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3

Instrucțiuni privind pornirea motorului

⚠ AVERTISMENT
Înainte de a utiliza mașina trebuie să citiți și să vă însușiți toate instrucțiunile de siguranță din Secțiunea
2. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la deces sau accidentări grave.

3.1

Verificări importante înainte de pornirea motorului

NOTĂ
Doar persoanele calificate și autorizate au voie să pornească motorul acestei mașini.
Înainte de a porni motorul asigurați-vă că următoarele controale au fost efectuate. Dacă nu faceți
acest lucru mașina poate suferi avarii iar oamenii pot fi accidentați.

PROCEDURĂ
1.

Înainte de pornirea motorului asigurați-vă că toate comutatoarele de pe panoul de comandă sunt în
poziția „OPRIT” sau „NEUTRU”.

2.

Dacă dori/ți să deplasați mașina pe șenile cu ajutorul comenzii cu fir asigurați-vă că aceasta este montată
înainte de a porni motorul.

3.

Dacă ați cuplat comanda cu fir asigurați-vă că aceasta are comutatorul pornit/oprit în poziția „OPRIT”.

4.

Dacă doriți să acționați vreuna din funcțiile mașinii, alta decât deplasarea pe șenile, verificați dacă fișa
de șuntare (fișa falsă) este conectată. Motorul nu va porni dacă această fișă nu este montată.

5.

Asigurați-vă că toate manetele hidraulice se află în poziție neutră.

6.

Asigurați-vă că nu este apăsat nici un buton de oprire de urgență.

7.

Verificați ca în rezervor să se afle suficientă motorină pentru a menține mașina în funcțiune.

8.

Verificați nivelul de ulei hidraulic și umpleți, dacă este necesar.

9.

Verificați nivelul uleiului de motor și umpleți, dacă este necesar.

10. Verificați nivelul lichidului de răcire din radiator și umpleți, dacă este necesar.
11. Asigurați-vă că în jurul mașinii nu există scurgeri de ulei sau de lichid de răcire.
12. Asigurați-vă că răcitoarele pentru radiator și ulei hidraulic sunt curate și lipsite de resturi.
13. În condiții de praf trebuie ținut seama de direcția vântului, pentru a se reduce la minimum posibilitatea
ca praful să intre în admisia de aer.
14. Efectuați întreținerea zilnică de rutină.
15. Faceți un control final în jurul mașinii pentru a vă asigura că nimeni nu se mai află pe mașină sau în
apropierea acesteia.
16. Pentru mai multe informații privind motorul consultați cartea tehnică editată de producătorul motorului.
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3.2

Procedura de pornire a motorului

NOTĂ
Dacă motorul este pornit dis de dimineață sau dacă mașina a fost inactivă timp de o zi sau mai mult
TREBUIE ÎNTOTDEAUNA să verificați nivelul uleiului din motor și filtrele de aer, înainte de pornirea
motorului.
Înainte de a porni motorul consultați cartea tehnică publicată de producător.
Dacă aveți probleme la pornirea motorului nu acționați manivela demarorului mai mult de 20 de
secunde dintr-o dată. Veți proteja bateriile dacă veți aștepta cel puțin un minut între fiecare tentativă
de pornire.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Panoul demarorului (Fig. 3.1) este amplasat în partea dreaptă a mașinii.

Fig: 3.1 - Panoul de comandă

3.

TS00347

Introduceți cheia în comutatorul „comandă cu fir/telecomandă” și răsuciți-l în poziția „neutră” (Fig. 3.2).

TS00043
Fig: 3.2 - Comutatorul comandă cu fir/telecomandă

4.

Răsuciți cheia de contact pe panoul de pornire în poziția „Pornit” (Fig. 3.3).
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TS00216
Fig: 3.3 - Cheia de contact în poziția pornit

5.

Va dura câteva secunde pentru ca PLC-ul să pornească și să apară ecranul cu meniul principal.

6.

Răsuciți cheia de contact la „manivelă” și țineți-o acolo (Fig. 3.4).

TS00217
Fig: 3.4 - Cheia de contact în poziția pentru manivelă

7.

În acest moment va suna sirena de siguranță. Având în vedere că există o temporizare de siguranță de
10 secunde, trebuie să țineți cheia de contact în poziția pentru manivelă timp de 10 secunde, până ce
motorul pornește.

8.

Dacă motorul nu pornește, se poate apăsa oprirea de urgență. Dacă se întâmplă acest lucru pe afișajul
panoului de comandă va apărea avertismentul de eroare „Oprire de urgență apăsată”. Verificați toate
opririle de urgență. Dacă este conectată comanda cu fir verificați și butonul de oprire a motorului de
pe ea.

9.

Eliberați cheia de contact imediat ce motorul a pornit.

10. Pentru a mări turația motorului țineți apăsat butonul „Sus” de pe afișaj (Fig. 3.5).

Fig: 3.5 - Butonul de stare a motorului

TS00348

11. Pentru a reduce turația motorului țineți apăsat butonul „Jos” de pe afișaj (reperul 2, Fig. 3.5).
12. Pentru a opri motorul reduceți turația la ralanti și răsuciți cheia de contact la poziția „STOP” (Fig: 3.6).
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Fig: 3.6 - Cheia de contact în poziția oprit
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Pagină lăsată goală în mod intenționat.
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Instrucțiuni privind deplasarea pe șenile
Pericol de strivire.

⚠ PERICOL

Contactul cu cadrul șenilelor poate provoca decesul sau accidentări grave.
Stați la distanță de cadrul șenilelor cât timp mașina este în funcțiune.

⚠ AVERTISMENT
Înainte de a încerca să deplasați mașina trebuie să citiți și să vă însușiți toate instrucțiunile de siguranță
din Secțiunea 2. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la deces sau accidentări grave.

4.1

Instrucțiuni privind deplasarea sigură pe șenile
În timpul deplasării pe șenile (manevrării) a acestei mașini există pericole serioase; trebuie extrem
de multă atenție.
Deplasarea pe șenile a mașinii trebuie executată doar de personal complet instruit.
Înainte de deplasare trebuie efectuate următoarele verificări:
• Verificați comenzile de pe comanda cu fir sau de pe telecomandă să funcționeze liber și să se afle
în poziția neutră.
• Verificați să nu existe vreo defecțiune la comanda manuală cu fir, la cabluri sau la fișe.
• Verificați aparatul de comandă să nu prezinte urme de pătrundere a apei.
• Dacă oricare din părțile aparatului manual de comandă cu fir este deteriorat sau prezintă semne de
pătrundere a apei trebuie înlocuit înainte de a încerca să se deplaseze mașina.
• Asigurați-vă că folosiți comanda cu fir corectă pentru această mașină. Comenzile cu fir pentru mașini
similare pot arăta la fel. Totuși, modul lor de funcționare poate fi în mod semnificativ diferit și poate
face ca mașina să se miște în mod necontrolat.
• Asigurați-vă ca șenilele să fie libere de obstrucții, de acumulări de material sau să nu fie fixate pe
sol de gheață.
• Verificați în jurul șenilelor să nu existe semne de scurgeri de ulei sau să nu existe avarii la oricare
dintre componente.
• Verificați ca tensiunea din șenile să fie între 5mm și 15mm.
• Dacă se descoperă orice fel de probleme asigurați-vă că se iau măsuri corective înainte de a încerca
să deplasați mașina.
• Nu împingeți sau nu tractați niciodată mașina dacă aceasta nu se poate mișca liber sau dacă se
mișcă de una singură și nu trageți sau nu glisați niciodată mașina în lateral.
• Capătul de jos al transportorului de produse trebuie ridicat complet la poziția de transport, în caz
contrar mașina nu se va putea deplasa pe șenile.
• Asigurați-vă că nimeni nu stă pe mașină sau în preajma acesteia.
În timpul deplasării pe șenile:
• Asigurați-vă că terenul pe care mașina trebuie să se deplaseze pe șenile este suficient de ferm
pentru a-i suporta greutatea.
• Mașina nu trebuie deplasată pe șenile în sus sau în jos pe pante care au o înclinație mai mare de
26,5 grade (gradient de 1:2).
• Mașina nu trebuie deplasată pe șenile pe pante care au o înclinație mai mare de 7 grade (gradient
de 1:8).
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• Atunci când se deplasează în sus pe o pantă șenilele trebuie mișcate cu rolele purtătoare mai întâi
(de exemplu cu roata de antrenare în spate). Atunci când se coboară o pantă șenilele trebuie mișcate
cu roata antrenată în față; vezi (Fig. 4.1).

Fig: 4.1 - Panta deplasării pe șenile

TS00038

• Mașina trebuie deplasată pe șenile doar cu motorul la turație mică, mai ales atunci când este
încărcată sau descărcată de pe o remorcă de transport.
• Nu stați pe nicio platformă sau scară a mașinii cât timp aceasta se deplasează pe șenile.
• Stați la distanță de mașină utilizând lungimea maximă a comenzii cu fir și rămâneți într-un loc care
vă asigură o vedere panoramică prin care să puteți observa orice obstacol sau pericol.
• Asigurați-vă că firul comenzii se află la distanță de șenile, pentru a nu fi apucat sau avariat de acestea.
• Orice mișcare a mașinii trebuie să fie cât mai lină cu putință. Mișcările bruște întâmplătoare ale
mașinii pot provoca avarii grave.
• Parcați utilajul pe un teren plan, uniform. Dacă este necesar să parcați utilajul pe o pantă, șenilele
trebuie blocate foarte bine.
• Nu parcați niciodată mașina în spații restrânse. Asigurați-vă că există un spațiu liber de cel puțin 4
metri față de pereți sau alte mașini.
După deplasarea pe șenile:
• TREBUIE să decuplați comanda cu fir/cheia de telecomandă și să le puneți într-un loc sigur, accesibil
doar pentru personalul autorizat.
• Unitatea de comandă cu fir trebuie de asemenea luată de la mașină și pusă într-un loc sigur și uscat.
Întotdeauna:
• Trebuie să vă asigurați că mașina s-a deplasat cel puțin 10 m pe șenile în orice direcție; în acest fel
reduceți la minimum riscul ca șenilele să se blocheze.
• După ce ați deplasat mașina pe șenile timp de 30 de minute opriți deplasarea și lăsați 30 de minute
pentru ca angrenajele șenilelor să se răcească.
Niciodată:
• Nu încercați să deplasați utilajul dacă există orice acumulare de material în jurul șenilelor și roților
de antrenare.
• Nu încercați să deplasați mașina dacă șenilele sunt înghețate la sol.
• Împingeți sau remorcați utilajul când nu se poate elibera singur.
• Nu lăsați mașina să meargă neîntrerupt mai mult de 30 de minute pe șenile fără a face o pauză.
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4.2

Nu deplasați utilajul pe șenile folosind comanda cu fir.

(1) Prezentare generală în imagini
Imaginile de mai jos (Fig. 4.2) arată pașii care trebuie parcurși pentru a manevra comanda cu
fir (manuală). Se mai arată și direcția de deplasare. Explicarea acestor pași este dată în pagina
următoare.

Fig: 4.2 - Diagrama privind deplasarea pe șenile
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(2) Instrucțiuni scrise

NOTĂ
Numărul fiecărui pas din lista de mai jos corespunde unei anumite ilustrații din prezentarea grafică
generală (Fig: 4.2).

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Trebuie să vă familiarizați cu modul de funcționare a comenzii cu fir (Fig: 4.3), cu direcția de deplasare
și cu instrucțiunile de deplasare pe șenile, înainte de a manevra această mașină.

1
2
3

LEFT

RIGHT

4
6

5

TS00204
Fig: 4.3 - Telecomandă cu fir

Articol

3.

Descriere

1

Buton de oprire a motorului

2

Comutatorul de PORNIRE/OPRIRE
cu fir

3

Șenila din stânga - mers înainte

4

Șenila din dreapta - mers înainte

5

Șenila din stânga - marșarier

6

Șenila din dreapta - marșarier

Conectați comanda cu fir la fișă (Fig. 4.4).

Fig: 4.4 - Fișa de cuplare a comenzii cu fir

TS00205

4.

Asigurați-vă că niciun buton de oprire în caz de urgență nu este activat.

5.

Asigurați-vă că cheia comutatorului se află în poziția neutră pentru comanda cu fir (Fig. 4.5).
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TS00041
Fig: 4.5 - Poziția „0” a comutatorului șenilelor

6.

Porniți motorul conform procedurii.

7.

Apăsați comutatorul comenzii manuale cu fir în poziția PORNIT (Fig. 4.6). Lampa de pe comanda manuală
se va aprinde în culoarea verde.

LEFT

RIGHT

TS00222
Fig: 4.6 - Buton de pornire/oprire la comanda cu fir

8.

Pe afișajul de pe panoul de comandă apăsați butonul de activare pentru șenile (Fig. 4.7).

TS00366
Fig: 4.7 - Butonul pentru șenile din meniul principal

9.

Există o întârziere de siguranță de 10 secunde înainte ca mașina să poată fi deplasată pe șenile. În
timpul acestor 10 secunde de întârziere nu acționați niciunul din butoanele comenzii cu fir în caz contrar
temporizarea se va reseta la zero și va trebui să repetați pașii de mai sus.

10. Faceți un control final pentru a vă asigura că nimeni nu stă pe mașină sau în preajma acesteia.
11. Atunci când sunteți siguri că acest lucru este posibil manevrați mașina cu ajutorul butoanelor de pe
comanda cu fir. Asigurați-vă că folosiți întreaga lungime a firului comenzii. Acest lucru vă permite să
stați cât mai departe posibil de mașină și vă oferă o vizibilitate bună asupra întregii mașini. Verificați
în mod constant laturile mașinii să fie libere. De asemenea asigurați-vă că firul se află la distanță de
șenile pentru a nu fi apucat sau avariat.
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12. După ce ați terminat deplasarea pe șenile opriți mașina și aduceți comanda cu fir / telecomanda la
poziția 0 (Fig. 4.8) și scoateți cheia din contact.

TS00043
Fig: 4.8 - Poziția neutră a comutatorului pentru șenile

13. Opriți comanda cu fir și deconectați-o de la mașină.
14. Introduceți fișa de șuntare în comanda cu fir (Fig. 4.9); în caz contrar mașina nu va funcționa.

Fig: 4.9 - Instalarea fișei false

TS00205

15. Luați comanda cu fir din preajma mașinii și depozitați-o într-un loc uscat și sigur. Nu lăsați comanda cu
fir să fie expusă la factorii meteo sau la condiții extreme.
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(3) Succesiunea direcțiilor la comanda cu fir

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
În ilustrația (Fig. 4.10) se prezintă o imagine generală a mașinii cu direcțiile de deplasare obținute
prin apăsarea butoanelor comenzii cu fir. Înainte de a deplasa mașina operatorul trebuie să înțeleagă
funcțiile acesteia.

Fig: 4.10 - Succesiunea butoanelor de comandă a șenilelor
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4.3

Deplasarea mașinii cu ajutorul telecomenzii radio

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Nu acționați telecomanda manuală radio fără să fi înțeles bine funcțiile de comandă. Doar operatorilor
competenți și instruiți li se permite să manevreze mașina.

NOTĂ
Pentru utilizarea telecomenzii manuale radio, trebuie deconectată comanda manuală de tip lesă și
instalată fișa de șuntare (Fig. 4.11).

TS00205
Fig: 4.11 - Instalarea fișei false

(1) Telecomandă radio

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Trebuie să vă familiarizați cu modul de funcționare a comenzii cu fir (Fig. 4.12), cu direcția de deplasare
și cu instrucțiunile de deplasare pe șenile, înainte de a manevra această mașină.

1
3
5
7
9

2
4
6
8
10

STOP

TS00355
Fig: 4.12 - Telecomandă radio

Articol
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Descriere

Articol

Descriere

1

Sirena de siguranță

2

Butonul de pornire/oprire

3

Șenila din stânga - mers înainte

4

Șenila din dreapta - mers înainte

5

Șenila din stânga - marșarier

6

Șenila din dreapta - marșarier

7

Ambele șenile - mers înainte

8

Ambele șenile - marșarier

9

Pornirea/oprirea alimentatoarelor

10

Șenilele - Pornire/Oprire
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3.

Conectați fișa de șuntare a comenzii cu fir (Fig. 4.13).

TS00205
Fig: 4.13 - Fișa de cuplare a comenzii cu fir

4.

Asigurați-vă că niciun buton de oprire în caz de urgență nu este activat.

5.

Rotiți cheia „fir/telecomandă” la poziția „radio” (Fig. 4.14).

TS00330
Fig: 4.14 - Poziția pentru comanda cu fir a comutatorului pentru șenile

6.

Porniți motorul conform procedurii.

7.

Porniți telecomanda radio apăsând butonul „ON” (reperul 2, Fig. 4,15). Comanda de mână se va cupla
la mașină.

1
3
5
7
9

STOP

2
4
6
8
10
TS00355

Fig: 4.15 - Telecomandă radio

8.

Pe afișajul de pe panoul de comandă apăsați butonul de activare pentru șenile (Fig. 4.16).
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Instrucțiuni privind deplasarea pe șenile

TS00366
Fig: 4.16 - Butonul pentru șenile din meniul principal

9.

Există o întârziere de siguranță de 10 secunde înainte ca mașina să poată fi deplasată pe șenile. În
timpul acestor 10 secunde de întârziere nu acționați niciunul din butoanele telecomenzii în caz contrar
temporizarea se va reseta la zero și va trebui să repetați pașii anteriori.

10. Faceți un control final pentru a vă asigura că nimeni nu stă pe mașină sau în preajma acesteia.
11. Atunci când sunteți siguri că acest lucru este posibil manevrați mașina cu ajutorul butoanelor de pe
telecomanda radio
12. Stați cât mai departe posibil de mașină și asigurați-vă că puteți vedea toată mașina. Verificați în mod
constant laturile mașinii să fie libere.
13. După ce ați terminat deplasarea pe șenile opriți mașina și aduceți comanda cu fir / telecomanda la
poziția 0 (Fig. 4.17) și scoateți cheia din contact.

TS00043
Fig: 4.17 - Poziția „0” a comutatorului șenilelor

14. Opriți telecomanda radio.
15. Scoateți fișa de șuntare (Fig. 4.18) și puți-o în compartimentul de depozitare.

Fig: 4.18 - Instalarea fișei false

TS00205

16. Puneți telecomanda radio în compartimentul de depozitare.
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(2) Succesiunea direcțiilor la telecomanda radio

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
În ilustrația (Fig. 4.19) se prezintă o imagine generală a mașinii cu direcțiile de deplasare obținute
prin apăsarea butoanelor telecomenzii radio. Înainte de a deplasa mașina operatorul trebuie să
înțeleagă funcțiile acesteia.

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

TS00367
Fig: 4.19 - Succesiunea butoanelor de comandă a șenilelor
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5

Instalarea
Pericol de electrocutare.

⚠ PERICOL

Contactul cu liniile de alimentare cu electricitate poate provoca moartea sau accidentarea.
Atenție la cablurile electrice suspendate atunci când depliați mașina.
Păstrați distanța necesară.
Luați întotdeauna legătura cu proprietarul liniilor electrice.
Energia electrică trebuie deconectată sau liniile de alimentare trebuie mutate sau izolate înainte de
a începe utilizarea mașinii.

⚠ AVERTISMENT
Înainte de a încerca să instalați mașina trebuie să citiți și să vă însușiți toate instrucțiunile de siguranță
din Secțiunea 2. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la deces sau accidentări grave.

5.1

Prezentare generală a modului de instalare

NOTĂ
Prezenta secțiune cuprinde instrucțiuni privind procedurile de instalare a acestei mașini. Asigurațivă că aplicați toate procedurile enumerate pentru a preveni accidentările și/sau avarierea mașinii.
Din cauza reglementărilor diferite privind transportul și expedierea existente în lume, această mașină
poate fi livrată în ambalaje diferite. În ce privește acest manual, se va considera că mașina a fost
livrată în configurația cu demontare maximă. În consecință, s-ar putea ca unele secțiuni de instalare
să nu fie aplicabile. În acest situații ignorați instrucțiunile/secțiunile respective și treceți la secțiunea
următoare.
Înainte de a instala această mașină asigurați-vă că ați citit toate secțiunile din acest manual pentru
a vă familiariza complet cu mașina și modul său de funcționare, cu atenție specială asupra secțiunii
de siguranță.
Instalarea acestei mașini TREBUIE efectuată doar de personal de încredere, autorizat și experimentat.
La instalare trebuie să participe cel puțin doi oameni și trebuie respectate limitele privind vârsta
minimă.
TESAB ENGINEERING LTD. Recomandă insistent ca instalarea acestei mașini să se facă de către un
dealer și/sau agent de service recomandat de TESAB.
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5.2

Procedurile de instalare

NOTĂ
Procedurile de mai jos trebuie aplicate în ordinea indicată pentru a instala mașina în mod corect și
a preveni avarierea utilajului. Detaliile privind fiecare procedură sunt date în paginile următoare.

PROCEDURĂ
1.

„PASUL 1 - Descărcarea mașinii din containerul de transport, pagina 5-4.

2.

„PASUL 2 - Așezarea mașinii pe amplasamentul dorit”, pagina 5-5.

3.

„PASUL 3 - Montarea sistemului de curățare preliminar, pagina 5-6.

4.

„PASUL 4 - Îndepărtarea clemelor de transport, a benzilor de prindere și a pieselor de schimb de pe
mașină”, pagina 5-7.

5.

„PASUL 5 - Desfacerea nacelelor și a balustradei pasarelei de sus”, pagina 5-8.

6.

„PASUL 6 - Instalarea canalului de alimentare și a ramei grătarului”, pagina 5-11.

7.

„PASUL 7 - Desfacerea transportorului de resturi”, pagina 5-12.

8.

„PASUL 8 - Instalarea luminilor de întreținere (opționale)”, pagina 5-15.

9.

„PASUL 9 - Cuplarea sistemului de reținere a prafului”, pagina 5-16.

10. „PASUL 10 - Coborârea capătului de jos al transportorului de produse”, pagina 5-18.
11. „PASUL 11 -Reglarea înălțimii de lucru a transportorului de produse”, pagina 5-20.
12. „PASUL 12 - Selectarea poziției burlanului”, pagina 5-21.
13. „PASUL 13 - Setarea mărimii de concasare”, pagina 5-23.
14. „PASUL 14 - Reglarea plăcii deflectoare pentru reciclare”, pagina 5-31.
15. „PASUL 15 - Montarea cordoanelor de tragere pentru oprirea de urgență (opționale)”, pagina 5-32.
16. ”PASUL 16 - Reglarea benzilor transportoare”, pagina 5-35.
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(1) PASUL 1 - Descărcarea mașinii din containerul de transport

Pericol de strivire.

⚠ PERICOL

Contactul cu cadrul șenilelor poate provoca decesul sau accidentări grave.
Stați la distanță de cadrul șenilelor cât timp mașina este în funcțiune.

NOTĂ
Țineți întotdeauna motorul la ralanti atunci când urcați sau coborâți mașina în/din vasul de transport.
Descărcarea mașinii din containerul de transport trebuie executată de personal cu experiență.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Porniți motorul.

3.

Pregătiți mașina pentru deplasarea pe șenile și însușiți-vă toate instrucțiunile privind mersul pe șenile
înainte de a face manevra.

4.

Stați la o distanță sigură, acționați unitatea de control a șenilelor și scoateți ușor mașina din vasul de
transport (Fig. 5.1). Asigurați-vă că mașina nu se va izbi de sol.

TS00224
Fig: 5.1 - Scoaterea mașinii din containerul de transport
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(2) PASUL 2 - Așezarea mașinii pe amplasamentul dorit

Pericol de strivire.

⚠ AVERTISMENT

Nu puneți mâinile sau picioarele sub picioarele de ridicare. Pericol de vătămări corporale grave.
Țineți mâinile și picioarele la distanță înainte de a coborî sau ridica picioarele de ridicare.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Înainte ca mașina să ajungă pe poziție asigurați-vă că suprafața locului este orizontală și că în jur există
spațiu suficient.

3.

Terenul trebuie să fie solid și capabil să suporte greutatea mașinii în stare complet încărcată.

4.

Manevrați mașina către locul dorit.

5.

Mașina trebuie să stea orizontală în timpul funcționării și trebuie să fie stabilă. Dacă nu este stabilă
mașina se poate „rostogoli” sau poate „tremura”, ceea ce ar putea provoca pagube sau accidentări. Prin
urmare, asigurați-vă că întreaga lungime și lățime a șenilelor stau bine și ferm pe sol. Utilizați o nivelă
cu bulă de aer pentru a se asigura că mașina este orizontală pe toată lățimea (reperul 1) și lungimea
(reperul 2). Ref: Fig. 5.2.

1
2
TS00227
Fig: 5.2 - Poziția mașinii

6.

Odată ce mașina a ajuns pe poziție, opriți motorul, decuplați comanda cu fir a șenilelor de la mașină
și introduceți fișa de șuntare în priza de pe comanda manulă.
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(3) PASUL 3 - Montarea sistemului de curățare preliminar

NOTĂ
Sistemul de curățare preliminar trebuie montat cât mai curând posibil după ce mașina a ajuns pe
șantier. Nu folosiți mașina o perioadă de timp mai îndelungată dacă sistemul de curățare preliminar
a fost îndepărtat.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Scoateți capacul pentru transport de pe răsuflătoarea de aer (Fig. 5.3).

TS00225
Fig: 5.3 - Capacul sistemului de curățare preliminar

4.

Instalați accesoriul de curățare preliminară (Fig. 5.4).

TS00226
Fig: 5.4 - Accesoriul de curățare preliminară

5.

Verificați ca toate șuruburile și clemele să fie bine fixate.
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(4) PASUL 4 - Îndepărtarea clemelor de transport, a benzilor de prindere și a pieselor de schimb
de pe mașină

NOTĂ
Diverse cleme și benzi de legare folosite la transport au fost folosite pentru ambalarea mașinii pe
timpul transportului. Unele componente sau piese de schimb pot fi de asemenea așezate pe diferitele
părți ale mașinii. Asigurați-vă că toate aceste componente și cleme au fost îndepărtate.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Îndepărtați toate componentele și piesele de schimb așezate pe mașină.

4.

Decuplați clemele pentru transport de la transportorul de resturi (Fig. 5.5) și depozitați-le într-un loc
sigur ca să nu se piardă.

TS00228
Fig: 5.5 - Clemele de transport ale transportorului de resturi

5.

Scoateți toate benzile și bridele utilizate la fixarea benzilor și a furtunurilor în timpul transportului.
Așezați-le în compartimentul furtunului ca să nu se piardă.

6.

Verificați vizual mașina și asigurați-vă că toate clemele de transport, benzile și bridele de legare au
fost îndepărtate.
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(5) PASUL 5 - Desfacerea nacelelor și a balustradei pasarelei de sus

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

NOTĂ
Plierea și blocarea nacelelor trebuie făcute de doi oameni. O persoană va observa felul în care nacelele
sunt pliate și blocate de la o anumită distanță, pentru a se asigura că nu există piedici în timpul plierii.
Cealaltă persoană va acționa manetele hidraulice.
Știfturile de blocare a grilajelor trebuie introduse corect, înainte ca materialul să fie introdus în buncăr.
Neblocarea corectă a nacelelor poate provoca avarii grave la mașină!

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Purtați hamuri de siguranță atunci când lucrați la înălțimi mai mari de 2 metri (6' 5").

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Porniți motorul conform procedurii.

3.

Mergeți către manetele hidraulice de pliere a nacelelor, situate în partea de interior a șasiului dinspatele
mașinii (Fig. 5.6).

TS00262
Fig: 5.6 - Ventilele de control spate

4.

De la ventilul de comandă hidraulică din partea stângă (Fig. 5.6), împingeți în sus maneta de comandă
1 (Fig. 5.7) pentru a ridica nacela din stânga. Continuați să ridicați nacela până când aceasta ajunge în
poziția de lucru.
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TS00229
Fig: 5.7 - Ventilele de control ale nacelei stânga

5.

De la ventilul de comandă hidraulică din partea dreaptă (Fig. 5.6), împingeți în sus maneta de comandă
2 (Fig. 5.8) pentru a ridica nacela din dreapta. Continuați să ridicați nacela până când aceasta ajunge
în poziția de lucru.

TS00230
Fig: 5.8 - Ventilele de control al nacelei dreapta

6.

De la ventilul de comandă hidraulică din partea dreaptă (Fig. 5.6), împingeți în sus maneta de comandă
3 (Fig. 5.8) pentru a ridica nacela din spate. Continuați să ridicați nacela până când aceasta ajunge în
poziția de lucru.

7.

Verificați ca elementele de blocare ale nacelei spate (Fig. 5.9) să fie corect aliniate în ambele părți ale
mașinii.

TS00231
Fig: 5.9 - Elementele de fixare a nacelei spate

8.

Verificați ca elementele de blocare din ambele părți ale nacelei (Fig. 5.10) să fie corect aliniate în
ambele părți ale mașinii.
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Fig: 5.10 - Elementele nacelelor laterale

9.

TS00232

De la ventilul de comandă hidraulică din partea stângă (Fig. 5.6), împingeți în sus maneta de comandă
2 (Fig. 5.7) pentru a ridica știfturile de blocare ale nacelei din stânga. Verificați ca atât știfturile din
laterale cât și din spate să fie complet introduse prin elementele de blocare.

10. De la ventilul de comandă hidraulică din partea dreaptă (Fig. 5.6), împingeți în sus maneta de comandă
4 (Fig. 5.8) pentru a ridica știfturile de blocare ale nacelei din dreapta. Verificați ca atât știfturile din
laterale cât și din spate să fie complet introduse prin elementele de blocare.
11. Desfaceți balustradele platformei superioare în poziția de lucru (Fig. 5.11) și fixați-le.

TS00233
Fig: 5.11 - Poziția de lucru a platformei superioare

12. Atunci când poziționați balustrada platformei superioare asigurați-vă că oprirea de urgență este
conectată corect și testați-o pentru a vă asigura că funcționează.
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(6) PASUL 6 - Instalarea canalului de alimentare și a ramei grătarului

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

NOTĂ
Pentru ridicarea ramei grătarului în poziția de lucru va fi nevoie de instalații de ridicat și de platforme
de lucru.

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Purtați hamuri de siguranță atunci când lucrați la înălțimi mai mari de 2 metri (6' 5").

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Asigurați-vă accesul în condiții de siguranță pe la platforma superioară și atașați o instalație de ridicat
adecvată la rama grătarului (Fig. 5.12). Rotiți rama grătarului încet și cu atenție până în poziția de lucru.

Fig: 5.12 - Rotirea ramei grătarului

4.

TS00234

Atunci când rama grătarului este adusă în poziția de lucru, decuplați instalația de ridicat și introduceți
splinturile în ambele urechi de fixare.
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(7) PASUL 7 - Desfacerea transportorului de resturi

Pericol de strivire.

⚠ AVERTISMENT

Contactul cu transportoarele în mișcare poate duce la deces sau la accidentări grave.
Stați la distanță de transportoare atunci când acestea se pliază pentru transport sau se desfășoară
pentru a ajunge la poziția de lucru.

NOTĂ
Desfășurarea prea rapidă a transportorului sau mișcarea bruscă a acestuia pot duce la avarierea
utilajului.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Scoateți benzile cu zimți sau bridele care au fost utilizate pentru a susține furtunurile hidraulice și
banda transportoare pentru transport.

3.

Scoateți clemele de fixare pentru transport (Fig. 5.13).

TS00228
Fig: 5.13 - Clemele de transport ale transportorului de resturi

4.

Porniți motorul conform procedurii.

5.

Mergeți la ventilul de control din partea spate stânga a mașinii (Fig. 5.14).

TS00235
Fig: 5.14 - Ventilele de control din partea stângă spate
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6.

Cu motorul la turație redusă apăsați ușor în jos maneta de comandă a transportorului de resturi
(reperul 3, Fig. 5.15). Desfaceți transportorul printr-o mișcare constantă până când se ajunge la poziția
de lucru. Acordați o atenție deosebită benzii transportoare și furtunurilor hidraulice atașate în timp ce
transportorul se desface. Asigurați-vă că acestea nu prind sau nu agață vreo parte a mașinii.

TS00229
Fig: 5.15 - Ventilele de control ale nacelei stânga

7.

Prindeți cele două secțiuni ale transportorului cu șuruburi, una de cealaltă. Punctele de prindere cu
șuruburi sunt amplasate pe partea interioară a cadrului transportorului, la punctul de pivotare (Fig. 5.16).

TS00238
Fig: 5.16 - Șuruburile de fixare a transportorului de resturi

8.

Montați întinzătorul și suportul cablului de sârmă (Fig. 5.17). Întindeți cablul în mod corespunzător.

Fig: 5.17 - Întinzătorul și cablul

9.

TS00239

Dacă pe mașină a fost montată opțiunea cu transportor de resturi telescopic, va trebuie să executați
următoarele operații:
• Mergeți la ventilul de control din partea spate stânga a mașinii (Fig. 5.14).
• Întindeți complet transportorul apăsând ușor pe maneta de comandă (reperul 4, Fig. 5.15).
• Introduceți știfturile de fixare în ambele părți ale transportorului (Fig. 5.18).
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TS00240
Fig: 5.18 - Găurile telescopice (opțiunea cu transportor de deșeuri extins)

10. Ajustați racleta pentru bandă (Fig. 5.19) după cum este necesar.

TS00241
Fig: 5.19 - Racleta benzii transportorului de resturi

11. Controlați toate fitingurile și elementele de fixare pentru a vă asigura că transportorul este bine pregătit
pentru utilizare.
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(8) PASUL 8 - Instalarea luminilor de întreținere (opționale)

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Purtați hamuri de siguranță atunci când lucrați la înălțimi mai mari de 2 metri (6' 5").

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Cu ajutorul unei platforme de lucru adecvate ajungeți la luminile de lucru din parte din față a mașinii.

4.

Rotiți și fixați luminile de lucru (Fig. 5.20) în poziția de lucru și instalați conexiunile electrice.

TS00242
Fig: 5.20 - Luminile frontale de întreținere

5.

Ajungeți la luminile de lucru situate pe pasarela unității de alimentare a mașinii (Fig. 5.21). Ridicați
stâlpul de lumină în poziția de lucru, fixați-l și instalați conexiunile electrice.

TS00243
Fig: 5.21 - Luminile de lucru de pe pasarela unității de alimentare

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Pagina 5-15

700i
CAT C7.1 Tier 4

Instalarea
(9) PASUL 9 - Cuplarea sistemului de reținere a prafului

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Purtați hamuri de siguranță atunci când lucrați la înălțimi mai mari de 2 metri (6' 5").

NOTĂ
Dacă pe mașină a fost montat un sistem de reținere a prafului acesta va trebui să aibă două bare de
desprăfuire. Una va fi situată pe transportorul de produs (Fig. 5.22).

TS00244
Fig: 5.22 - Bara de pulverizare la canalul concasorului

Cealaltă va fi amplasată pe transportorul de produse (Fig. 5.23).

TS00245
Fig: 5.23 - Bara de pulverizare la transportorul de produse

Reducerea volumului de praf degajat de mașină este esențială, prin urmare va trebui racordată o
sursă adecvată de apă curată la sistemul de reținere a prafului.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Ajungeți în siguranță la barele de stropire și asigurați-vă că duzele de stropire sunt bine fixate.

700i
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4.

Dacă la sistem nu s-a racordat deja o pompă de apă, cuplați o sursă adecvată de apă direct la distribuitorul
de apă (Fig. 5.24). Asigurați-vă că apa alimentată este curată pentru ca duzele de stropire să nu se
înfunde. Acolo unde este posibil introduceți un filtru în sistem.

Fig: 5.24 - Racordarea alimentării cu apă

5.

TS00246

Dacă o pompă de apă a fost deja atașată sistemului asigurați-vă că sursa principală de apă este conectată
la filtrul de apă (Fig. 5.25). Filtrul asigură că apa care merge la pompă este curată, în caz contrar apa
contaminată va avaria pompa.

TS00247
Fig: 5.25 - Racordarea alimentării cu apă la filtru

6.

Odată ce sursa principală de apă a fost conectată testați sistemul și reglați vârfurile de stropire pentru
a obține cea mai eficientă reținere a prafului. Ar putea fi nevoie să reglați vârfurile de stropire după
utilizare și/sau în funcție de volumul de praf generat.
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(10) PASUL 10 - Coborârea capătului de jos al transportorului de produse

NOTĂ
Un senzor este montat la partea inferioară a transportorului de produse. Acest lucru nu permite
mașinii să se deplaseze pe șenile atunci când transportorul a fost coborât în poziția de lucru.
Pentru a deplasa mașina pe șenile capătul de jos al transportorului de produse trebuie ridicat în
poziția de transport (Fig. 5.26).

Fig: 5.26 - Secțiunea capătului de jos

TS00248

Capătul de jos trebuie coborât înainte de a utiliza mașina, în caz contrar materialul se va bloca sub
concasor și ar putea avaria mașina.
Se recomandă insistent ca în toate situațiile capătul de jos al transportorului de produse să fie
coborât complet pentru a avea un maximum de spațiu liber sub concasor. Totuși, în anumite situații
în care mărimea materialului și cantitatea produsă sunt reduse s-ar putea ca transportorul să nu
trebuiască maximum coborât în jos. Dacă așa stau lucrurile, va trebui să vă asigurați că există spațiu
liber suficient pentru a permite o rată maximă de producție și să se prevină uzura sau avarierea benzii
sau a transportorului.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Asigurați-vă că lanțurile de susținere sunt desprinse de transportor în ambele părți ale mașinii (Fig. 5.27).

TS00249
Fig: 5.27 - Lanțurile de susținere desprinse

3.

Asigurați-vă că zona de sub transportor este orizontală și lipsită de orice fel de obstacole.

4.

Porniți motorul conform procedurii.

5.

Mergeți la ventilul de control din partea spate dreaptă a mașinii (Fig. 5.28).
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TS00236
Fig: 5.28 - Ventilele de control din partea dreaptă spate

6.

Cu motorul la turație redusă apăsați ușor în jos maneta de comandă de ridicare a cozii a transportorului
de produse (Fig. 5.29).

TS00251
Fig: 5.29 - Maneta de comandă a ridicării cozii transportorului de produse

7.

După ce transportorul a fost coborât în poziția dorită montați cele două lanțuri de susținere pe ambele
părți ale mașinii (Fig. 5.30).

Fig: 5.30 - Lanțurile de susținere cuplate
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(11) PASUL 11 -Reglarea înălțimii de lucru a transportorului de produse

Pericol de strivire.

⚠ AVERTISMENT

Contactul cu transportoarele în mișcare poate duce la deces sau la accidentări grave.
Stați la distanță de transportoare atunci când acestea se pliază pentru transport sau se desfășoară
pentru a ajunge la poziția de lucru.

NOTĂ
Inălțimea transportorul de produse poate fi modificată pentru a asigura diverse înălțimi de lucru.
Înălțimea se reglează de la cilindrii hidraulici atașați între coarnele șasiului și transportorul de produse.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Porniți motorul conform procedurii.

3.

Mergeți la ventilele de control din partea dreaptă a mașinii (Fig. 5.31).

TS00237
Fig: 5.31 - Ventilele de control ale părții din dreapta

4.

Cu motorul la turație redusă, apăsați ușor maneta de urcare/coborâre a transportorului de produse
(reperul 1, Fig. 5.32) în direcția dorită.

TS00252
Fig: 5.32 - Ventilele de control ale transportorului de produse

5.

Ridicați sau coborâți transportorul până la înălțimea de lucru dorită.
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(12) PASUL 12 - Selectarea poziției burlanului

NOTĂ
Burlanul de sub alimentatorul pentru granulometrii mari (Fig. 5.33), direcționează materialul sortat
din alimentator fie pe transportorul pentru produse fie pe transportorul lateral.

Fig: 5.33 - Burlanul

TS00199

Există trei opțiuni de reglare a burlanului care să abată materialul din alimentatorul de granulometrii
mari în diverse direcții.
Opțiunea 1
Tot materialul poate fi trimis la banda transportoare laterală.
Pentru a regla burlanul în poziția corectă rotiți maneta burlanului în sensul acelor de ceasornic
(Fig. 5.34). În acest fel tot materialul va fi deviat către banda transportoare laterală. Verificați ca
maneta să fie fixată cu șuruburile.

Fig: 5.34 - Poziția manetei burlanului

TS00253

Opțiunea 2
Tot materialul poate fi trimis la transportorul de produs.
Pentru a regla burlanul în poziția corectă rotiți maneta burlanului în sensul invers acelor de ceasornic
(Fig. 5.35). Verificați ca maneta să fie fixată cu șuruburile.
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Fig: 5.35 - Poziția manetei burlanului

TS00254

La partea inferioară a alimentatorului de granulometrii mari mai este atașată și o garnitură de
cauciuc. Această garnitură de cauciuc trebuie montată la sita inferioară (Fig. 5.36), pentru a o
astupa. În acest fel tot materialul va fi deviat către transportorul de produse.

Fig: 5.36 - Covorașul de astupare

TS00255

Opțiunea 3
Materialul fin poate fi trimis pe banda transportoare laterală, timp în care materialul mediu va fi
trimis la transportorul de produs.
Pentru a regla burlanul în poziția corectă rotiți maneta burlanului în sensul invers acelor de ceasornic
(Fig. 5.35). Verificați ca maneta să fie fixată cu șuruburile.
În cazul în care covorașul de cauciuc este instalat pe partea inferioară a alimentatorului de material
granular mare (Fig. 5.36), acest covoraș trebuie îndepărtat. În acest fel se permite ca materialul
fin să treacă prin sită și pe transportorul lateral de resturi.
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(13) PASUL 13 - Reglarea mărimii de concasare

NOTĂ
Pentru a se ajusta mărimea de concasare, citiți și însușiți-vă pe deplin procedurile respective
(„Familiarizarea” de la pagina 5-23 la „Reglarea distanței dintre fălci” de la pagina 5-27). Nu încercați
să reglați mărimea de concasare fără a înțelege procedurile prezentate.
(a) Familiarizarea

NOTĂ
Mărimea materialului produs de concasor depinde de distanța dintre fălcile fixe și cele oscilante din
interiorul concasorului.
Distanța dintre fălci poate fi modificată cu ajutorul unei pene acționate hidraulic și al unui sistem
de resorturi. Schimbarea pozițiilor penelor situate în spatele fălcilor oscilante va modifica distanța
dintre fălci.
Înainte de a încerca să reglați concasorul trebuie să vă familiarizați bine cu sistemul de reglaj.
• Tensiunea din arcuri este controlată cu ajutorul acumulatorului hidraulic (reperul 1, Fig: 5.37).

2

1

TS00256
Fig: 5.37 - Acumulatorul și pana de reglare

• Pistoanele de reglare a basculei și resorturile sunt prezentate în (Fig. 5.38).

TS00257
Fig: 5.38 - Pistoanele și resorturile basculei

• Pistonul penei de reglaj este prezentat la (reperul 2, Fig. 5.37). Acest piston este situat în partea
dreaptă (de antrenare) a concasorului.
• Pistonul de degajare a penei este prezentat în (Fig. 5.39). Acest piston este situat în partea stângă
(fără antrenare) a concasorului.
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Fig: 5.39 - Pana de degajare

TS00258

• Tabloul de comandă pentru reglarea concasorului este prezentat în (Fig. 5.40).

Fig: 5.40 - Aparat de comandă
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(b) Eliberarea tensiunii din resortul basculei

NOTĂ
Nu încercați niciodată să reglați concasorul în timpul funcționării!
Pentru a regla distanța dintre fălci trebuie ca mai întâi să eliberați tensiunea din resortul basculei.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Răsuciți cheia de contact pe panoul de pornire în poziția „Pornit” (Fig. 5.41).

TS00216
Fig: 5.41 - Cheia de contact în poziția pornit

3.

Treceți la comutatorul de control al acumulatorului (Fig. 5.42).

TS00259
Fig: 5.42 - Comutatorul de control al acumulatorului

4.

Opriți sistemul de tensionare a resorturilor răsucind comutatorul de control de pe partea interioară a
panoului de comandă în poziția „Oprit” (Fig 5.43).
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Manual
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FUSE 1

Off
Normal
Operation

FUSE 2

TS00260
Fig: 5.43 - Comutatorul de control la poziția oprit

5.

Rotiți vana în sensul invers acelor de ceasornic (Fig. 5.44). În acest fel se va elibera presiunea din
resorturile basculei.

Fig: 5.44 - Poziția deschis a vanei

TS00261

6.

Treceți la comutatorul de control al acumulatorului (Fig. 5.42).

7.

Rotiți comutatorul de control la poziția ‘EXTENSIE MANUALĂ’ (Fig. 5.45). Țineți comutatorul în poziție
până când pistoanele de reglaj ale basculei se extind complet. În acest moment resorturile trebuie să
fie complet eliberate.

Manual
Extend

FUSE 1

Off
Normal
Operation

FUSE 2

TS00263
Fig: 5.45 - Poziția „Extindere manuală” a comutatorului de control

8.

Răsuciți comutatorul înapoi în poziția oprit (Fig 5.43).

9.

După ce concasorul a fost reglat și tensiunea din resortul basculei a fost verificată luați tabloul de
comandă de reglare a concasorului de pe mașină și închideți ușa panoului de comandă a acumulatorului.
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(c) Reglarea distanței dintre fălci

NOTĂ
Când concasorul se oprește fălcile se opresc în poziția „deschis”. Reglarea „părții închise” sau a spațiului
de concasare va fi cu aproximativ 45mm mai mică decât reglarea „părții deschise”. Prin urmare, atunci
când setați spațiul de la „partea închisă” măsurați „partea deschisă” și scădeți 45mm. De exemplu,
dacă aveți nevoie de o reglare a concasorului de 100mm setați spațiul la „partea deschisă” la 145mm.
Mărimea de concasare NU TREBUIE reglată la mai puțin de 85mm spațiu la „partea închisă” (130mm
deschidere la „partea deschisă”). În caz contrar mașina poate fi avariată.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Luați tabloul de comandă manuală (Fig. 5.46).

Fig: 5.46 - Aparat de comandă

3.

TS00202

Conectați la mașină tabloul de comandă de reglare a concasorului (Fig. 5.47).

TS00201
Fig: 5.47 - Priza fișei aparatului de comandă

4.

Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze la ralanti.

5.

Activați cilindrii de reglare a concasorului, rotiți comutatorul în poziția 'Pornit' (Fig. 5.48). După ce
cilindrii de reglaj ai concasorului au fost activați niciunul din ceilalți cilindri hidraulici nu va mai funcționa.
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Fig: 5.48 - Panoul de comandă

6.

TS00368

Cu ajutorul comenzilor de pe tabloul de mână (Fig. 5.46), asigurați-vă că pistonul de degajare a penei
este introdus până la capăt. În acest fel se va asigura că marginea penei de degajare este împinsă
complet în afară, către partea laterală a concasorului.
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(d) Introducerea tensiunii din resortul basculei

NOTĂ
Înainte de a putea utiliza mașina tensiunea din resortul basculei trebuie reintrodusă pentru a se
asigura că mărimea de concasare rămâne cea corectă.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Rotiți vana de la acumulator în sensul acelor de ceasornic (Fig. 5.49).

Fig: 5.49 - Vana acumulatorului

3.

TS00266

Porniți sistemul de tensionare a resortului rotind comutatorul de control (Fig. 5.50) la poziția
‘FUNCȚIONARE NORMALĂ’. În acest moment pistoanele de reglare a basculei se vor retrage automat
la distanța presetată. În acest fel în resorturi se va menține tensiunea corectă.

Manual
Extend

FUSE 1

Off
Normal
Operation

FUSE 2

TS00267
Fig: 5.50 - Poziția de „Funcționare normală” a comutatorului de comandă

4.

Resorturile (Fig. 5.51) vor fi acum comprimate la lungimea totală de 335mm. Măsurați resorturile
pentru a vă asigura că dimensiunea este corectă. Măsurați doar resortul propriu-zis. Nu măsurați și
plăcile de capăt ale resorturilor.
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TS00257
Fig: 5.51 - Pistoanele și resorturile basculei

5.

După ce resortul basculei a fost întins porniți motorul și aduceți concasorul la turația maximă. Nu
introduceți încă material în concasor.

6.

Verificați ca la basculă să nu existe vreo separare, ascultând cu atenție în partea laterală a concasorului.
Dacă puteți auzi un sunet de lovire repetat atunci trebuie să existe o separare la basculă.

7.

Dacă auziți un astfel de zgomot opriți mașina imediat și reglați acumulatorul de întindere a resortului
pentru a elimina separarea.

8.

După ce mărimea de concasare a fost setată corect deconectați comanda de mână a concasorului de
la mașină și închideți toate ușile panoului de comandă înainte de a acționa concasorul.
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(14) PASUL 14 - Reglarea plăcii deflectoare pentru reciclare

NOTĂ
Dacă unghiul plăcii deflectoare pentru reciclare este reglat prea mult spre „înăuntru”, acesta va opri
materialul să iasă din concasor.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Porniți motorul conform procedurii.

3.

Mergeți la ventilele de control din partea dreaptă a mașinii (Fig. 5.52).

TS00237
Fig: 5.52 - Ventilele de control ale părții din dreapta

4.

Apăsați maneta de control în sus (reperul 1, Fig. 5.53) pentru a închide plăcile deflectoare spre interior
și apăsați-le în jos pentru a deschide plăcile deflectoare în afară.

Fig: 5.53 - Hidraulică auxiliare
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(15) PASUL 15 - Montarea cordoanelor de tragere pentru oprirea de urgență (opționale)

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

NOTĂ
Dacă mașina a fost livrată cu cordoane de tragere pentru oprirea de urgență, acestea trebuie conectate
la transportorul de alimentare, ca în figura (Fig. 5.54)

TS00075
Fig: 5.54 - Cordonul de oprire de urgență a transportorului de alimentare

Transportorul de alimentare, ca în figura (Fig: 5.55).

TS00076
Fig: 5.55 - Cordonul de oprire de urgență a transportorului de produse

Acestea vor fi instalate doar după de transportoarele au fost desfăcute în poziția de lucru.
Nu utilizați NICIODATĂ mașina fără a avea cordoanele de oprire de urgență activate.
(a) PASUL 15A - Montarea componentelor cordoanelor de oprire de urgență

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Conectați resortul la ultimul șurub cu ochi din partea de sus a transportorului. Cuplați apoi cârligul de
prindere la resort (Fig. 5.56).
◊ Dacă nu s-a livrat vreun resort cuplați cârligul direct la ultimul șurub cu ochi.
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TS00077
Fig: 5.56 - Conectarea cârligului de prindere la resort

4.

Introduceți un capăt al cordonului de tragere prin dispozitivul de prindere. Asigurați-vă de buna fixare
a cordonului.

5.

Treceți cordonul prin toate șuruburile cu ochi aflate de-a lungul transportorului.

6.

Înainte de a trece cordonul prin ultimul șurub cu ochi din partea de jos a transportorului montați
unitatea întinzătorului (Fig 5.57). Așezați întinzătorul la jumătatea spațiului dintre primul și cel de-a
doilea șurub cu ochi.

Fig: 5.57 - Montarea întinzătorului

7.

TS00078

Cuplați celălalt cârlig de prindere la comutatorul de oprire de urgență (Fig. 5.58). Treceți cordonul prin
cârligul de prindere lăsându-l cât de larg posibil. Asigurați-vă de buna prindere a cordonului în cârligul
de prindere.

TS00079
Fig: 5.58 - Cuplarea cârligului de prindere la comutatorul cu tragere pentru oprirea de urgență

8.

Cordonul de oprire de urgență trebuie întins corect, în caz contrar mașina nu va funcționa. Cordonul
este întins corect atunci când indicatorul de întindere (Fig. 5.59) este aliniat cu săgețile de întindere.
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TS00080
Fig: 5.59 - Aparat de măsurare a tensiunii în cordoanele de oprire de urgență

9.

Pentru a întinde cordonul introduceți cheia imbus în aparatul de întindere, ca în (Fig. 5.60) și rotiți-o.
Continuați să întindeți cordonul până când comutatorul se aliniază, ca în (Fig 5.59).

TS00081
Fig: 5.60 - Întinderea cordonului de oprire de urgență

10. Aduceți comutatorul albastru în poziția „on” pentru a cupla oprirea de urgență.
11. Repetați pașii de mai sus atunci când treceți cordonul de oprire de urgență în partea cealaltă a ambelor
transportoare.
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(16) PASUL 16 - Reglarea benzilor transportoare

Pericol de prindere.

⚠ PERICOL

Contactul cu curelele în mișcare poate provoca accidentări grave sau moartea.
Păstrați distanța față de curelele în mișcare.
Nu acționați mașina fără ca toate apărătoarele și toate capacele să fie la locul lor.
Opriți, blocați și etichetați mașina înainte de a îi face reglaje și service.

NOTĂ
Pentru ca benzile transportoare să funcționeze corect ele trebuie întinse și aliniate în mod corect.
După ce ați încărcat materialul în mașină precum și ulterior, în timpul funcționării, ar putea fi necesar
ca benzile să fie întinse sau aliniate din nou. Totuși, înainte de prima încărcare a materialului în mașină
tensiunea și alinierea benzilor trebuie verificate în timpul procesului de setare.
Nu scoateți niciodată apărătoarele cât timp mașina este în funcțiune și nu porniți mașina dacă vreo
apărătoare este scoasă.
Nu întindeți excesiv benzile deoarece acest lucru va duce la avarierea rulmenților tamburilor.
Nu utilizați mașina dacă benzile transportoare sunt deteriorate sau rupte. Benzile deteriorate sau
rupte trebuie reparate / înlocuite de un specialist atestat în întreținerea benzilor.
Pentru reglarea benzilor, consultași secțiunea de întreținere:
• „Verificări generale la transportoare”, pagina 7-43.
• „Întinderea benzilor transportoare”, pagina 7-44.
• „Alinierea benzilor transportoare”, pagina 7-45.
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Pagină lăsată goală în mod intenționat.
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Funcționarea

⚠ AVERTISMENT
Înainte de a încerca să utilizați mașina trebuie să citiți și să vă însușiți toate instrucțiunile de siguranță
din Secțiunea 2. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la deces sau accidentări grave.

6.1

Prezentare generală a modului de utilizare

NOTĂ
Toate aplicațiile de prelucrare a materialelor sunt diferite datorită compoziției materialelor și a
cerințelor clienților.
Există numeroase reglaje care pot fi aplicate pentru a obține rezultatele dorite. Deci vă recomandăm
să luați legătura cu TESAB ENGINEERING LTD. sau cu dealerul dumneavoastră Tesab pentru a primi
sfaturi privind adaptarea optimă a utilajului Tesab la aplicația dumneavoastră particulară.

6.2

Verificări importante înainte de a utiliza mașina

NOTĂ
Doar persoanele calificate și autorizate au voie să utilizeze această mașină. Înainte de a porni motorul
asigurați-vă că următoarele controale au fost efectuate. Dacă nu faceți acest lucru mașina poate suferi
avarii iar oamenii pot fi accidentați.

PROCEDURĂ
1.

Verificați ca pe mașină să nu se afle oameni, obiecte sau scule etc., mai ales în zona alimentatoarelor
sau a transportorului de produs.

2.

Asigurați-vă că toate apărătoarele și dispozitivele de siguranță sunt montate și funcționează corect.

3.

Verificați dacă unitatea de comandă cu fir a fost scoasă din mașină și dacă fișa de șuntare a fost introdusă
în priza unității.
◊ Utilajul nu va funcționa dacă fișa de șuntare nu este instalată.

4.

Asigurați-vă că toate mașinile din aval au fost pornite și funcționează corect.

5.

Înainte de pornirea motorului toate comutatoarele de pe panoul de comandă trebuie să fie în poziția
„OPRIT” sau „NEUTRU”.

6.

Asigurați-vă că toate manetele hidraulice se află în poziție neutră.

7.

Asigurați-vă că nu este apăsat nici un buton de oprire de urgență.

8.

Asigurați-vă că în rezervor există o cantitate suficientă motorină pentru a menține mașina în funcțiune.

9.

Verificați nivelul de ulei hidraulic și umpleți, dacă este necesar.

10. Verificați nivelul uleiului de motor și umpleți, dacă este necesar.
11. Verificați nivelul lichidului de răcire din radiator și umpleți, dacă este necesar.
12. Goliți separatorul de apă dacă este necesar.
13. Controlați DEF (lichidul din emisiile diesel) și completați dacă este necesar.
14. Asigurați-vă că în jurul mașinii nu există scurgeri de ulei sau de lichid de răcire.
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15. Asigurați-vă că răcitoarele pentru radiator și ulei hidraulic sunt curate și lipsite de resturi.
16. Faceți un control final în jurul mașinii pentru a vă asigura că nimeni nu se mai află pe mașină sau în
apropierea acesteia.
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6.3

Pornirea mașinii
Pericol de prindere.

⚠ PERICOL

Contactul cu curelele în mișcare poate provoca accidentări grave sau moartea.
Păstrați distanța față de curelele în mișcare.
Nu acționați mașina fără ca toate apărătoarele și toate capacele să fie la locul lor.
Opriți, blocați și etichetați mașina înainte de a îi face reglaje și service.

NOTĂ
Motorul NU TREBUIE să funcționeze la mai mult de 1000rpm atunci când concasorul este pornit.
Dacă se întâmplă acest lucru ambreiajul se va defecta.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Porniți motorul.

3.

Mențineți motorul la ralanti.

4.

De pe ecranul cu meniul principal porniți transportorul de descărcare, magnetul și transportorul de
resturi apăsând butonul 1 de pe panoul de comandă (Fig. 6.1).

TS00369
Fig: 6.1 - Ecranul principal de meniuri

5.

Cu motorul încă în ralanti porniți concasorul cuplând ambreiajul. Apăsați butonul 2 de pe panoul de
comandă (Fig. 6.2).

TS00370
Fig: 6.2 - Ecranul principal de meniuri
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6.

Creșteți turația motorului la 1800 rpm cu ajutorul butonului „creșterea turației motorului” (Fig: 6.3).

TS00348
Fig: 6.3 - Butoanele de viteză ale motorului

7.

Acum operatorul are posibilitatea de a acționa alimentatoarele fie în „regimul manual” sau „regimul
automat”. Se recomandă insistent ca alimentatoarele să funcționeze în regimul automat. Astfel se va
reduce mult probabilitatea de producere a blocajelor și griparea motorului.

8.

Pentru a utiliza alimentatoarele în regimul manual apăsați butonul 3 de pe panoul de comandă (Fig. 6.4).
◊ Atunci când lucrați în regim manual alimentatoarele vor porni imediat. Materialele încărcate în mașină
trebuie verificate manual pentru a se preveni blocarea concasorului și griparea motorului.

TS00371
Fig: 6.4 - Buton pentru regim manual

9.

Pentru a utiliza alimentatoarele în regimul „automat” apăsați butonul 4 de pe panoul de comandă
(Fig. 6.5). Dacă funcționează în regim „automat”, alimentatoarele vor înceta automat să mai introducă
material în concasor dacă:
◊ Materialul din concasor se acumulează peste o limită prestabilită.
◊ Viteza concasorului scade sub un nivel prestabilit.

TS00372
Fig: 6.5 - Buton pentru regim automat
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10. Atunci când alimentatoarele funcționează în „regim automat, dacă alimentatoarele se opresc, lampa de
avertizare (Fig: 6.6) va începe să clipească. Alimentatoarele vor reporni automat imediat ce materialul
din concasor scade sau viteza concasorului crește la valoarea normală de funcționare.

TS00357
Fig: 6.6 - Lampa de avertizare

11. Atunci când mașina funcționează în regimul de „alimentare automată”, alimentatoarele pot fi pornite
sau oprite în timpul utilizării:
• Telecomanda independentă a alimentatoarelor (Fig: 6.7).

2

1

3
TS00356
Fig: 6.7 - Telecomanda independentă pentru alimentatoare

• Telecomanda radio pentru șenile, dacă este montată (Fig. 6.8).

1
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10

TS00355
Fig: 6.8 - Telecomanda radio pentru șenile
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NOTĂ: Ambele comenzi manuale nu pot fi utilizate simultan. Pentru pornirea/oprirea alimentatoarelor
se poate folosi doar o singură comandă manuală o dată.
12. Pentru a activa telecomanda manuală independentă a alimentatoarelor apăsați butonul de alimentare
(reperul 3, Fig. 6.7).
13. Pentru pornirea și oprirea alimentatoarelor cu ajutorul telecomenzii independente apăsați butonul
„alimentator pornit/oprit” (reperul 2, Fig. 6.7). În cazul unei urgențe motorul poate fi oprit cu ajutorul
butonului „oprire motor” (reperul 3). Nu folosiți NICIODATĂ butonul de oprire a motorului pentru a
opri mașina.
14. Pentru a acționa alimentatoarele cu ajutorul telecomenzii pentru șenile (Fig. 6.8) verificați dacă
comutatorul de pe panoul de comandă este rotit la poziția „telecomandă” (Fig. 6.9).

TS00330
Fig: 6.9 - Comutatorul cu fir/telecomandă

15. Porniți telecomanda manuală pentru șenile. Apăsați butonul pornire/oprire (reperul 2, Fig. 6.8).
16. Pentru pornirea și oprirea alimentatoarelor cu ajutorul telecomenzii pentru șenile apăsați butonul
„alimentator pornit/oprit” (reperul 9, Fig. 6.8). În cazul unei urgențe motorul poate fi oprit cu ajutorul
butonului „oprire motor” (reperul 2). Nu folosiți NICIODATĂ butonul de oprire a motorului pentru a
opri mașina.
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6.4

Oprirea mașinii

⚠ AVERTISMENT

Pericol de împroșcare cu diverse materiale.

Dacă sunteți loviți de materiale împroșcate se pot produce accidentări grave sau decesul.
Platforma este destinată doar întreținerii și service-ului. Nu stați pe pasarelă atunci când mașina
este în funcțiune.

NOTĂ
Este obligatoriu ca principalele componente de funcționare ale mașinii să fie oprite în ordinea corectă.
În acest fel se evită posibilele avarii la mașină.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți alimentarea cu materiale a alimentatoarelor.

3.

Asigurați-vă că tot materialul a trecut prin mașină și că transportorul pentru produse merge gol.

4.

Oprirea alimentatoarele:
• Pentru a opri alimentatoarele în regimul manual apăsați butonul 3 de pe panoul de comandă (Fig.
6.10).
◊ Alimentatoarele vor avea nevoie de câteva secunde pentru a se opri complet.

TS00371
Fig: 6.10 - Buton pentru regim manual

• Pentru a opri alimentatoarele în regimul automat apăsați butonul 4 de pe panoul de comandă
(Fig. 6.11).
◊ Alimentatoarele vor avea nevoie de câteva secunde pentru a se opri complet.
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TS00372
Fig: 6.11 - Buton pentru regim automat

5.

Reduceți turația motorului la 1000 rpm cu ajutorul butonului „scăderea turației motorului” (Fig. 6.12).

TS00348
Fig: 6.12 - Butoanele de viteză ale motorului

6.

Opriți concasorul prin decuplarea ambreiajului. Apăsați butonul 2 de pe panoul de comandă (Fig. 6.13).
◊ Concasorul se va opri; totuși, aveți grijă că ar putea dura câteva minute pentru ca concasorul să se
oprească complet.

TS00370
Fig: 6.13 - Ecranul principal de meniuri

7.

Opriți transportorul de descărcare, magnetul și transportorul de resturi apăsând butonul 1 de pe panoul
de comandă (Fig. 6.14).
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TS00369
Fig: 6.14 - Ecranul principal de meniuri

8.

Opriți funcționarea motorului și scoateți cheia din contactul de pornire.

9.

Readuceți toate manetele și comutatoarele la pozițiile „oprit” sau „neutru”.

10. Aplicați procedura de decuplare și de etichetare.
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6.5

Controlul vitezei alimentatorului primar

⚠ AVERTISMENT

Pericol de împroșcare cu diverse materiale.

Dacă sunteți loviți de materiale împroșcate se pot produce accidentări grave sau decesul.
Platforma este destinată doar întreținerii și service-ului. Nu stați pe pasarelă atunci când mașina
este în funcțiune.
Pericol de cădere.
Căderea de pe acest echipament poate avea ca rezultat moartea sau vătămări corporale grave.

NOTĂ
Va fi necesar să se testeze mai multe viteze ale alimentatoarelor pentru a obține cele mai bune
rezultate cu mașina.
Viteza alimentatorului pentru granulometrii mari este presetată din fabricație. În cadrul anumitor
aplicații și aceasta poate fi modificată. Totuși, recomandăm insistent să consultați dealerul
dumneavoastră înainte de a încerca să modificați viteza alimentatorului pentru granulometrii mari.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Reglajul vitezei alimentatorului primar se poate face în timpul funcționării și poate fi controlat de la
cadranul „control variabil”. Cadranul alimentatorului primar este amplasat pe platforma de prindere
(Fig. 6.15).
◊ Răsucirea cadranului în sensul acelor de ceasornic va reduce viteza alimentatorului
◊ .Răsucirea cadranului în sensul invers acelor de ceasornic va crește viteza alimentatorului.

TS00194
Fig: 6.15 - Cadranul de viteză a alimentatorului

3.

Modificații viteza alimentatoarelor pentru a obține o productivitate bună a concasorului.. De exemplu,
în funcție de material, viteza alimentatorului poate fi crescută pentru creșterea productivității. Sau
viteza poate fi redusă pentru a preveni blocarea concasorului.
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6.6

Controlarea vitezei transportorului cu magnet

⚠ PERICOL

Pericol de câmpuri magnetice excesive.

Câmpurile magnetice puternice pot afecta funcționarea regulatoarelor cardiace și pot duce la
accidentarea gravă sau moartea purtătorului.
Magnetul de pe această mașină este întotdeauna magnetizat. Câmpul magnetic poate deranja
regulatoarele de ritm cardiac dacă acestea se află la mai puțin de 3 metri.
PĂSTRAȚI DISTANȚA FAȚĂ DE MAGNET.

⚠ AVERTISMENT

Pericol de împroșcare cu diverse materiale.

Dacă sunteți loviți de materiale împroșcate se pot produce accidentări grave sau decesul.

NOTĂ
Va fi necesar să se testeze mai multe viteze ale alimentatoarelor pentru a obține cele mai bune
rezultate cu mașina.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Reglajul vitezei magnetului se poate face în timpul funcționării și poate fi controlat de la cadranul
„control variabil”. Cadranul control variabil este amplasat în partea din față la interior, în partea dreaptă
a consolei hidraulice (Fig. 6.16).
◊ Răsucirea cadranului în sensul acelor de ceasornic va face să scadă viteza magnetului.
◊ Răsucirea lui în sensul invers acelor de ceasornic va crește viteza.

TS00195
Fig: 6.16 - Cadranul de viteză a magnetului
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Întreținerea

⚠ AVERTISMENT
Înainte de a încerca să executai întreținerea acestei mașini trebuie să citiți și să vă însușiți toate
instrucțiunile de siguranță din Secțiunea 2. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la
deces sau accidentări grave.

7.1

Informații generale privind întreținerea

NOTĂ
În această secțiune se dau instrucțiuni și indicații detaliate privind întreținerea. Aceste indicații se referă
la exploatarea mașinii în condiții normale și în cadrul unui proces normal de prelucrare a materialelor.
Dacă această mașină urmează a fi utilizată perioade lungi de timp în condiții extreme, fie climatice
(de la -15oC la 33oC) fie de praf, indicațiile privind întreținerea trebuie adaptate. Dacă vă confruntați
cu o astfel de situație va trebui să vă consultați cu agentul Tesab local sau cu departamentul tehnic/
de service al Tesab Engineering.
Atunci când executați operațiuni de întreținere la mașină va trebui să respectați informațiile de
siguranță enumerate în secțiunea privind siguranța.
Este important de notat că în cazul în care întreținerea este executată în mod inadecvat sau incorect
se pot înregistra costuri mai mari de reparații și timp mai îndelungat de staționare.
Performanța, fiabilitatea și productivitatea mașinii depind de întreținerea executată în mod regulat
și corect.
Utilizatorul este răspunzător de efectuarea întreținerii, inclusiv toate reglajele, de utilizarea
lubrifianților, fluidelor și filtrelor corespunzătoare, de înlocuirea componentelor de uzură și de
selectarea pieselor de schimb Tesab autentice.
Buna gospodărire este profitabilă financiar prin creșterea producției și prelungirea duratei de viață
a instalației
IMPORTANT:
Este important de notat că anumite piese ale acestei mașini sunt clasificate ca ‘Piese de uzură sau
de service’. Aceste piese se deteriorează în mod normal în timpul funcționării normale a mașinii
și trebuie înlocuite în mod regulat.
Deteriorarea, defectarea sau înlocuirea acestor repere nu fac obiectul termenilor din politica de
garanție. Prin urmare este obligatoriu ca aceste repere să fie verificate și întreținute în mod regulat
pentru a se asigura că rămân în parametrii acceptabili de lucru. Nerespectarea acestei instrucțiuni
poate provoca avarii însemnate mașinii, ceea ce va atrage costuri de reparație ridicate.
Reperele clasificate ca ‘piese de uzură sau de service’, fără a fi limitate la acestea, sunt următoarele:
• Plăcile blindate ale concasorului și buncărului de alimentare.
• Mantalele, racletele și protecțiile din cauciuc.
• Curelele transportoarelor.
• Inserțiile de cuplare.
• Filtrele de ulei și de aer.
• Uleiurile și fluidele.
• Saboții de șenilă și componentele de antrenare a șenilelor.
• Plasele de sârmă și barele grătarelor.
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7.2

Programele de întreținere

(1) Programul de întreținere zilnică și săptămânală

NOTĂ
Verificările zilnice trebuie efectuate în fiecare zi, înainte de pornirea mașinii. Aceste verificări de bază
ajută la eliminarea reparațiilor și opririlor inutile.
După ce s-au efectuat toate verificările, închideți și blocați toate apărătoarele înainte de a utiliza
mașina. La finalul fiecărei zile de lucru curățați imediat cu atenție tot materialul în exces și acumulările
de resturi de pe mașină și din jurul acesteia.
Intervalul
Componenta

Operația

10 ore (zilnic)

50 ore
(săptămânal)

ASPECTE GENERALE
Acumularea de praf/resturi pe componentele mașinii

Inspectare/îndepărtare/curățare

X

Semnele de siguranță să fie prezente și lizibile

Inspectare/curățare/înlocuire

X

Toate apărătoarele de siguranță să fie montate și bine fixate

Inspectare/instalare/fixare

X

Piulițele, șuruburile, clemele și știfturile

Inspectare/instalare/fixare

Sistemul de siguranță intact, componentele electronice, opririle
de urgență, senzorii

Inspectare/testare/reparare

Resorturi cu gaz pentru ușile dulapurilor

Inspectare/înlocuire

Nivelul de combustibil

Inspectare/completare

X
X
X
X

EXTENSII BUNCĂR DE ALIMENTARE
Plăcile de uzură ale buncărului

Inspectare/înlocuire

X

Șuruburile de montare ale plăcilor de uzură ale buncărului

Inspectare/strângere/înlocuire

X

Furtunurile și fitingurile cilindrilor hidraulici

Inspectare/înlocuire/strângere

X

Știfturile de susținere ale cilindrului hidraulic

Inspectare/înlocuire

X

Apărătoare de cauciuc

Inspectare/înlocuire

ALIMENTATORUL PRIMAR
Furtunurile motorului de antrenare

Inspectare/înlocuire/strângere

X

Arcuri

Inspectare/înlocuire

X

Controlul vizual al cutiei de viteze - scurgeri pe la garnituri

Inspectare/înlocuire

X

Plăcile de uzură

Inspectare/înlocuire

X

Șuruburile de montare ale plăcilor de uzură

Inspectare/strângere/înlocuire

X

Zgomot anormal

Inspectare/remediere

X

Nivelul uleiului în cutia de viteze

Inspectare/completare

X

Rulmenți

Vaselină (pagina 7-11 & pagina
7-12)

X

Temperatura la rulmenții sitei (temperatura de lucru 60°C (140°F)
- 80°C (176°F)

Inspectare

X

Șuruburile de întindere a plasei/plăcii de presare

Inspectare/înlocuire/strângere

X

Clemele plasei/plăcii de presare

Inspectare/strângere

X

Furtunurile și fitingurile motorului vibratorului

Inspectare/înlocuire/strângere

X

Plăcile de uzură și șuruburile de fixare ale canalului de evacuare

Inspectare/înlocuire/strângere

X

Zgomot anormal

Inspectare/remediere

Indicator de vibrații și de cursă

Analiză

X

Rulmenți

Vaselină (pagina 7-11 & pagina
7-12)

X

Temperatura la rulmenții sitei (temperatura de lucru 60°C (140°F)
- 80°C (176°F)

Inspectare

X

ALIMENTATOR PENTRU GRANULOMETRII MARI
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Intervalul
Componenta

Operația

10 ore (zilnic)

50 ore
(săptămânal)

BURLANUL
Șuruburile de montaj

Inspectare/strângere

X

Plăcile de uzură și șuruburile de montaj

Inspectare/înlocuire/strângere

X

Garnituri de cauciuc și cleme

Inspectare/înlocuire/reglare

X

Alinierea benzilor

Inspectare/reglare

X

Tensiunea în bandă

Inspectare/întindere

X

Benzile transportoare - perforații și rupturi

Inspectare/reparare/înlocuire

X

Apărătoarele de cauciuc și clemele (acolo unde sunt instalate)

Inspectare/reglare/înlocuire

Toate rolele se mișcă liber/nu prezintă acumulări de material

Inspectare/curățare/înlocuire

Răzuitoare de benzi

Inspectare/reglare/înlocuire

X

Rulmenți de mers în gol/ale antrenării tamburului

Vaselină (pagina 7-11 & pagina
7-12)

X

BENZILE TRANSPORTOARE

X
X

CONCASOR CU FĂLCI
Starea blindajelor fălcilor

Inspectare/înlocuire

X

Plăcile de uzură ale concasorului

Inspectare/înlocuire

X

Acumularea de praf și de resturi

Inspectare/îndepărtare/curățare

X

Roțile de transmisie

Inspectare/reparare/înlocuire

X

Tensiunea curelelor la roțile de transmisie

Inspectare/reglare

X

Curelele de transmisie

Inspectare/înlocuire

X

Apărătoarele curelelor de transmisie și șuruburile de montaj

Inspectare/înlocuire/strângere

Senzor de nivel

Inspectare/reglare

Șuruburile de montaj ale canalului de alimentare

Inspectare/înlocuire/strângere

Setarea laturii închise (CSS)

Inspectare/reglare

Gradul de uzură al concasorului

Inspectare

Verificarea separării la sistemul basculant

Inspectare/remediere

X
X
X
X
X
X

MOTORUL (Acestea sunt doar verificări de bază; consultați manualele producătorilor motoarelor pentru programul complet de întreținere)
Nivelul uleiului de motor

Inspectare/completare

X

Nivelul de combustibil

Inspectare/completare

X

Separator de combustibil și apă

Inspectare/golire

Nivelul lichidului de răcire

Inspectare/completare

Electrolitul din baterii

Inspectare/completare

Indicatorul de funcționare a purificatorului de aer

Inspectare

X

Purificatorul de aer pentru motor

Inspectare/curățare

X

Curelele de transmisie ale motorului

Inspectare/întindere/înlocuire

X

Furtunuri, cleme și fitinguri

Inspectare/înlocuire/strângere

X

Acumularea de praf și de resturi

Inspectare/îndepărtare/curățare

X

Scurgeri de ulei

Inspectare/strângere

Acționări

Inspectare/reparare/înlocuire

X

Nivelul de ulei

Inspectare/completare

X

Furtunuri

Inspectare/înlocuire/strângere

X

Cilindrii hidraulici

Inspectare

X

Pompe hidraulice

Inspectare

X

Motoarele de antrenare ale sistemului hidraulic

Inspectare

X

X
X
X

RĂCITOR ULEI
X

SISTEME HIDRAULICE
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Intervalul
Componenta

Operația

10 ore (zilnic)

50 ore
(săptămânal)

ȘENILELE
Tensiunea din șenile

Inspectare/întindere

Acumularea de praf și de resturi

Inspectare/îndepărtare/curățare

Scurgeri de ulei

Inspectare/strângere

X

Se manevrează mașina 10 metri înainte și înapoi pentru a preveni
blocarea șenilelor

Operația

X

700i
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Întreținerea
(2) Programul de întreținere de rutină

NOTĂ
Întreținerea de rutină se va executa la intervalele prescrise. Nerespectarea programului de întreținere
poate duce la anularea garanției.
În cazul în care intervalul de întreținere orară nu a fost respectat, operația de întreținere trebuie
executată în fiecare an, indiferent de aceasta.
În această secțiune sunt prezentate doar verificările de bază de întreținere a motorului. Pentru a vedea
care sunt programele și procedurile complete de întreținere, consultați manualele producătorilor
motoarelor. Întreținerea motorului se va face conform manualului producătărului motorului.
Intervalul
Componenta

Inițial
la 100
ore

Operația

Inițial
la 250
ore

La
fiecare
250
ore

La
fiecare
500
ore

La
fiecare
1000
ore

La
fiecare
1500
ore

La
fiecare
2000
ore

EXTENSII BUNCĂR DE ALIMENTARE
Știfturi și pivoți pentru buncăr

Unsoare

X

Apărătoare de cauciuc și fitinguri

Inspectare/înlocuire

X

ALIMENTATORUL PRIMAR
Ulei de transmisie

Înlocuire

X

X

Răsuflătoare pentru uleiul de transmisie
(dacă este necesar intervalul se reduce)

Inspectare/curățare/
înlocuire

X

Viteza alimentatorului

Inspectare/reglare

X

CIUR PENTRU GRANULOMETRII MARI
Plăci tampon

Inspectare/înlocuire

Șuruburi de montare a motorului vibrator

Inspectare/strângere

X
X

BURLANUL
Placa derivator se mișcă liber

Inspectare/reparare

Rulmenții plăcii derivator

Unsoare

X
X

TRANSPORTOR DE DEȘEURI
Starea apărătoarelor și a apărătoarelor
rolelor de presare

Inspectare/reglare/
înlocuire

Cuplajul motorului de antrenare și inserția
de cauciuc

Inspectare/reglare/
înlocuire

Știfturi și pivoți pentru transportor

Unsoare

X

Întinzătoarele benzii transportoare

Unsoare

X

Rulmenții antrenării/tamburului de mers
în gol

Inspectare/înlocuire

X

Uzura sau deformarea plăcii oscilante și a
suportului

Înlocuire

X

Uzura feței elementului basculant și a
fălcii fixe, avarii sau resturi aglomerate

Inspectare/curățare/
reparare

X

Șuruburi pentru lagăre

Inspectare/strângere/
înlocuire

X

Starea apărătoarelor și a apărătoarelor
rolelor de presare

Inspectare/reglare/
înlocuire

X

Rulmenții antrenării/tamburului de mers
în gol

Inspectare/curățare/
înlocuire

X

Știfturi și pivoți pentru transportor

Unsoare

X

Întinzătoarele benzii transportoare

Unsoare

X

X
X

CONCASOR CU FĂLCI

TRANSPORTOR DE PRODUSE
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Intervalul
Inițial
la 100
ore

Inițial
la 250
ore

La
fiecare
250
ore

La
fiecare
500
ore

Componenta

Operația

Role/bare de impact

Inspectare/înlocuire

X

Funcționarea barei de stropire

Inspectare/curățare/
reparare

X

Cutia de viteze a transportorului de
produse

Schimbarea uleiului

La
fiecare
1000
ore

La
fiecare
1500
ore

La
fiecare
2000
ore

X

MOTORUL (consultați manualul producătorului motorului pentru a găsi intervalele și procedurile de întreținere complete)
Ulei de motor (analiza uleiului la
intervalele de schimbare a uleiului)

Analiza/înlocuirea

X

Filtrul pentru uleiul de motor

Înlocuire

X

Bolț de împământare

Inspectare/curățare/
strângere

Jocul supapei motorului (pentru
informații suplimentare luați legătura cu
producătorul motorului)

Inspectare

Mostră de lichid de răcire motor (nivelul
1)

Analiză

Mostră de lichid de răcire motor (nivelul
2)

Analiza/înlocuirea

Aditiv de răcire suplimentar în sistemul
de răcire

Analiza/înlocuirea

X

Spațiul ventilatorului

Inspectare/reglare

X

Cureaua ventilatorului

Inspectare/reglare/
înlocuire

Rulmentul antrenării ventilatorului

Lubrifiere

Răsuflătoarea carterului arborelui cotit

Înlocuire

Filtru de combustibil

Înlocuire

Cartuș filtru separator de apă

Înlocuire

Răsuflătoarea rezervorului de combustibil

Inspectare/curățare/
înlocuire

Indicatorul de funcționare a
purificatorului de aer

Înlocuire

Filtru de aer (element primar)

Inspectare/înlocuire

Filtru de aer. (elementul secundar)

Inspectare/înlocuire

Oprirea aerului

Test

Radiatorul motorului

Inspectare/curățare

X

Răcitorul pentru uleiul de motor

Inspectare/curățare

X

Pompă de apă

Inspectare

X

Miez post-răcire

Inspectare

X

Întinzător de bandă

Inspectare

X

Distribuitor eșapament

Inspectare

X

Motor alternator și dispozitiv de pornire

Inspectare

X

Țevi de admisie a aerului

Inspectare/înlocuire

Turbosuflantă

Inspectare

Suporturi motor

Inspectare/înlocuire

Roți dințate de antrenare a pompei motor

Inspectare

X

Scurgeri de ulei la distribuitorul
ambreiajului

Inspectare/reparare

X

Răsuflătoarea rezervorului de combustibil

Inspectare/curățare/
înlocuire

700i
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Intervalul
Componenta

Inițial
la 100
ore

Operația

Inițial
la 250
ore

La
fiecare
250
ore

La
fiecare
500
ore

La
fiecare
1000
ore

La
fiecare
1500
ore

La
fiecare
2000
ore

SISTEME HIDRAULICE
Ulei hidraulic

Înlocuire

X

Filtrele de aspirație a uleiului hidraulic

Înlocuire

X

Rezervor ulei hidraulic

Spălare/curățare

X

Filtre de presiune la pompă x2 (sau dacă
indicatorul de blocare intră în zona roșie)

Înlocuire

X

Răsuflătoarea rezervorului de ulei
hidraulic

Înlocuire

X

Presiunea de degajare hidraulică

Inspectare/reglare

X

ȘENILELE
Limite de uzură (rolă de întindere, rolă
inferioară, roți de acționare, patine)

Inspectare/înlocuire

Ulei de transmisie

Inspectare/completare/
înlocuire

Avarie structurală sau defecțiune

Inspectare/înlocuire

X
X

X
X

(3) Programul de întreținere pe termen lung
Intervalul
Componenta

Inițial la
100 ore

Operația

Inițial la
800 ore

La
fiecare
2500
ore

La fiecare
3000 ore
(3 ani)

La
fiecare
4000
ore

La
fiecare
5000
ore

MOTORUL (consultați manualul producătorului motorului pentru a găsi intervalele și procedurile de întreținere complete)
Lichidul de răcire

Înlocuire

Miez post-răcire

Curățare

X

Frâna de compresiune

Inspectare/reglare/
înlocuire

Demarorul

Inspectare

Pompa de alimentare cu combustibil

Înlocuire

X
X
X
X

AMBREIAJUL (consultați manualul producătorului ambreiajului pentru a găsi intervalele și procedurile de întreținere complete)
Ulei de ambreiaj

Înlocuire

Schimbarea uleiului de ambreiaj (sau când
presiunea este cu 1,7 bari peste valoarea
nominală și/sau presostatul este pornit).

Înlocuire

x

x
x

ALIMENTATORUL PRIMAR
Rulmenți

Unsoare

X

CONCASOR CU FĂLCI
Acumulator de tensiune la arcul
basculatorului

Inspectare/service

X

X

TRANSPORTOR DE PRODUSE
Cutia de viteze a transportorului de
produse

Ediția 4.1 (EN)
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(4) Controale vizuale în timpul funcționării

Pericol de prindere.

⚠ PERICOL

Contactul cu curelele în mișcare poate provoca accidentări grave sau moartea.
Păstrați distanța față de curelele în mișcare.
Nu acționați mașina fără ca toate apărătoarele și toate capacele să fie la locul lor.
Opriți, blocați și etichetați mașina înainte de a îi face reglaje și service.

Pericol de injectare.

⚠ AVERTISMENT

Fluidul care scapă sub presiune poate străpunge pielea, ceea ce poate duce la deces sau la accidentări
grave. Lăsați presiunea să scadă înainte de a decupla conductele hidraulice.
Stați la distanță de scurgeri și de perforațiile punctiforme. Folosiți o foaie de carton sau de hârtie
pentru a căuta scurgerile. Nu utilizați mâna.
Fluidul injectat în mână poate fi eliminat chirurgical în decurs de câteva ore, de un medic care cunoaște
acest gen de leziuni; în caz contrar se poate produce o gangrenă.
Pericol de împroșcare cu diverse materiale.
Dacă sunteți loviți de materiale împroșcate se pot produce accidentări grave sau decesul.
Platforma este destinată doar întreținerii și service-ului. Nu stați pe pasarelă atunci când mașina
este în funcțiune.

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Acestea sunt exclusiv controale vizuale. Nu încercați niciodată să faceți reglaje și setări cât timp mașina
merge și nu vă expuneți niciodată vreunui pericol în timp ce faceți verificările.

PROCEDURĂ
1.

Verificați dacă mașina este orizontală și stabilă în timpul funcționării.

2.

Verificați dacă există scurgeri de ulei și de apă.

3.

Verificați ca în jurul mașinii să nu existe prea mult material căzut sau pe mașină să nu se fi acumulat
resturi în exces.

4.

Verificați alinierea benzilor transportoare.

5.

Asigurați-vă că atât calitatea, cât și cantitatea materialului prelucrat sunt adecvate.

700i
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7.3

Punctele de lubrifiere

NOTĂ
Aceste puncte nu mai sunt prezente dacă este instalat un sistem automat de lubrifiere.

1
2,3

5

4

1
6,7
Fig: 7.1 - Punctele de lubrifiere
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Întreținerea
(1) Programul de lubrifiere

NOTĂ
La această mașină există opțiunea de a instala un sistem automat de gresare. Dacă această opțiune
nu este instalată va trbui urmat următorul program de lubrifiere. Punctele de gresare de pe mașină
sunt instalate în cele mai accesibile locuri, așa cum se indică mai sus.
4g (grame) de vaselină reprezintă echivalentul a trei apăsări (pompări) ale trăgaciului unui pistol de
gresat standard.
Punct de
gresare

Descriere

Nr. de
puncte

Frecvența

Cant

1

Alimentator primar - partea dreaptă

2

3000 ore

20 g

2

Rulmentul alimentatorului de material granular mare partea dreaptă

1

50 ore

4g

3

Transportor produse - rulmentul tamburului purtător din
dreapta

1

50 ore

4g

4

Șenilele

2

Dacă este
necesar

La tensiune

5

Transportorul de produse - rulmenții tamburului de
antrenare

2

50 ore

4g

6

Rulmenții concasorului - partea dreaptă

3

8 ore

8g

7

Rulmenții concasorului - partea stângă

3

8 ore

8g

8

Transportorul de deșeuri - rulmenții tambururilor purtătoare

2

50 ore

4g

9

Transportorul de deșeuri - rulmenții tamburului de capăt

2

50 ore

4g

10

Rulmentul alimentatorului cu material granular mare partea stângă

1

50 ore

4g

11

Transportor produse - rulmentul tamburului purtător din
stânga

1

50 ore

4g

700i
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7.4

Lubrifierea automată (opțională)
Dacă a fost selectată opțiunea Sistem automat de lubrifiere (Autolube), aceasta va asigura că toți
rulmenții necesari etc. sunt lubrifiați la intervalele necesare.
Sistemul Autolube va pompa în mod automat vaselină la punctele de lubrifiere de pe mașină.
Sistemul funcționează conform succesiunii „pauză” și „funcționare”. În timpul funcționării pompa
distribuie pentru un timp lubrifiant la punctele de ungere.

(1) Prezentare generală a sistemului Autolube

4
1

5

2

6

3
Fig: 7.2 - Unitatea Autolube

Articol

TS00095

Descriere

1

Punct de acces pentru a umple rezervorul cu ajutorul
pistol special de gresare.

2

Accesul la placa de circuite integrate și la
comutatoarele rotative de sincronizare.

3

Fișă de conexiune 1A1 (alimentarea cu energie a
pompei).

4

Rezervor de gresare.

5

Ventil de reducere a presiunii.

6

Dop filetat/ adaptor cu fiting de lubrifiere hidraulică

Sistemul Quicklube este conceput pentru a furniza vaselină de până la gradul 2 NLGI, la temperaturi
de la -25°C la 70°C.
El poate fi folosit până la temperaturi de -40°C (trebuie ca lubrifianții să rămână dispersabili și la
aceste temperaturi).

Ediția 4.1 (EN)
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(2) Întreținerea sistemului Autolube
În general sistemul Autolube nu necesită întreținere, doar reumplerea la timp a rezervorului cu
lubrifiant curat.
Verificați regulat dacă lubrifiantul ajunge la toate punctele de lubrifiere.
Verificați dacă furtunurile de gaz de înaltă presiune nu au fost deteriorate sau fragilizate. Dacă
este necesar ele trebuie înlocuite.
Dacă sistemul AUTOLUBE nu funcționează corect se vor întâmpla următoarele:
• În timpul funcționării pompei acul indicator prezentat în (Fig. 7.3) și montat în ventilul de control
de lângă pompa Autolube se va mișca înainte și înapoi la aproximativ fiecare 40 secunde.

Fig: 7.3 - Acul indicator Autolube

TS00096

Dacă acest lucru nu se întâmplă înseamnă că s-a petrecut unul din următoarele evenimente.
• Pompa a rămas fără vaselină.
• Defecțiune la pompă.
• Pompa trebuie înlocuită.
• Există un blocaj în sistem sau la rulment.
Dacă lubrifiantul iese din ventilul de reducere a presiunii (Articolul 5, Fig. 7.2), acest lucru poate
indica un blocaj în sistem iar defectul trebuie remediat de îndată.

(3) Test de funcționare / lubrifierea manuală (opțională)
Aceasta este o dotare (opțională) a sistemului Autolube care vă dă posibilitatea să acționați manual
ciclurile de gresare. În acest fel veți putea testa sistemul pentru a vă asigura că toate punctele
primesc vaselină sau pentru a mai adăuga vaselină la ele, dacă este necesar.
Pentru a desfășura un ciclu de lubrifiere apăsați butonul Autolube de pe panoul principal de
comandă. Țineți butonul apăsat minimum 5 secunde până când lumina verde a butonului se aprinde.
Verificați apoi acul indicator de la ventilul principal de control, prezentat în (Fig. 7.3), acul trebuie
să se miște înainte și înapoi.
Puteți rula ciclul de lubrifiere cât timp doriți; totuși este important de observat că gresarea excesivă
a unora dintre rulmenți este la fel de dăunătoare ca și gresarea insuficientă.

700i
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7.5

Cantitățile de lubrifiant și de fluid

NOTĂ
Valorile de mai jos sunt aproximative pentru cantitățile de fluid necesare pentru service. Atunci când
se înlocuiesc uleiurile și fluidele trebuie respectate instrucțiunile din secțiunea de întreținere din
manualul componentei respective. Trebuie respectate întotdeauna nivelurile maxime de umplere
atunci când se înlocuiesc fluidele.

Uleiul de
motor

Lichidul
de răcire

Ulei
hidraulic

Ulei de
ambreiaj

Uleiul din
reductor

Ulei cutie
de viteze
șenile (la
o cutie de
viteze)

32

40

900

50

2,5

6,5

Capacitatea
rezervorului
de
motorină

Uleiul de
alimentatorul
principal

Acumulator
de tensiune
la arcul
basculatorului

Fluid diesel
de evacuare
(DEF)

750

0,35

4

32

Cifrele se referă la litri.
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7.6

Lubrifianții recomandați

NOTĂ
Mai jos se dă o listă a lubrifianților recomandați. Consultați această listă atunci când selectați lubrifianții
pentru mașina dumneavoastră. Este imperativ să se folosească gradele și specificațiile corecte pentru
lubrifianții folosiți la mașina dumneavoastră. Unii din lubrifianții din listă conțin aditivi speciali și au
caracteristici esențiale pentru asigurarea bunei funcționări și a randamentului componentelor mașinii
dumneavoastră. Dacă doriți să obțineți specificațiile detaliate ale lubrifianților recomandați incluși
în lista de mai jos, luați legătura cu serviciul tehnic al Tesab.

(1) Uleiul de motor
Vâscozitățile lubrifianților în funcție de temperaturile ambiante
Compartiment sau sistem
Carerul arborelui cotit al
motorului

Tipul de ulei și cerințele
privind performanța

Vâscozitățile uleiului

Cat DEO-ULS vreme rece

0C

0F

Min

Max

Min

Max

SAE 0W-40

-40

40

-40

104

Cat DEO-ULS

SAE 10W-30

-18

40

0

104

Cat DEO-ULS

SAE 15W-40

-9,5

50

15

122

(2) Lichid de răcire la radiator
CAT AGENT DE RĂCIRE CU DURATĂ DE VIAȚĂ EXTINSĂ 205 - 6613V

(3) Ulei hidraulic principal
Climatul
Până la 300°C
Peste 300°C

Producător

Gradul

Fuchs

RENOLIN B15 VG46

Mobil

NUTO H 46

Fuchs

RENOLIN B10 VG68

Mobil

NUTO H 68

(4) Uleiul hidraulic de ambreiaj
Producător

Gradul

Fuchs

RENOLIN B10 VG32

Mobil

NUTO H 32

(5) Vaselină standard pentru rulmenți
Vaselină pe bază de litiu clasa 2, cu aditivi care rezistă la presiuni extreme.
Producător

Gradul

Fuchs

RENOLIT EP2

Mobil

MOBILUX EP2

(6) Ulei pentru cutia de viteze a transportorului de produse

700i
CAT C7.1 Tier 4

Producător

Gradul

Fuchs

RENOLIN CLP 220

Mobil

SHC 220
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(7) Ulei cutie de viteze pentru șenile
Producător

Gradul

Fuchs

RENOLIN CLP 220

Mobil

SHC 220

(8) Vaselină pentru întinderea șenilelor
Producător

Gradul

Fuchs

RENOLIT EP2

Mobil

MOBILUX EP2

(9) Baia de ulei a alimentatorului principal
Producător

Gradul

Fuchs

RENOLIN CLP 150

Mobil

SHC 150

(10) Ulei pentru acumulatorul de tensiune la arcul basculatorului

Ediția 4.1 (EN)
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Producător

Gradul

Fuchs

RENOLIN B10 VG32

Mobil

NUTO H 32
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7.7

Combustibilul Diesel

⚠ PERICOL

Pericol de explozie/ardere.

Combustibilul și vaporii pot exploda și arde, provocând moartea sau accidentări grave.
Fumatul interzis.
A se feri de foc deschis și scântei.
Opriți motorul înainte de a adăuga combustibil.

NOTĂ
Nu umpleți rezervorul până la capacitatea maximă. Lăsați loc pentru dilatare și ștergeți imediat
combustibilul care s-a vărsat.
Alimentați mașina cu combustibil la finalul fiecărei zile de lucru pentru a nu lăsa condensul să se
formeze peste noapte în rezervor.
Utilizați la motor combustibil cu specificația corectă
Motorina trebuie să respecte „Specificația Cat pentru combustibili distilați” și ultima versiune a
„ASTM D975” sau „EN 590.

TS00097
Fig: 7.4 - Etichetele cu specificația combustibilului

(1) Realimentarea

Pericol de explozie/ardere.

⚠ PERICOL

Combustibilul și vaporii pot exploda și arde, provocând moartea sau accidentări grave.
Fumatul interzis.
A se feri de foc deschis și scântei.
Opriți motorul înainte de a adăuga combustibil.

NOTĂ
Nu umpleți rezervorul până la capacitatea maximă. Lăsați loc pentru dilatare și ștergeți imediat
combustibilul care s-a vărsat.
Alimentați mașina cu combustibil la finalul fiecărei zile de lucru pentru a nu lăsa condensul să se
formeze peste noapte în rezervor.
Utilizați specificația corectă pentru combustibil („Motorina” de la pagina 7-18).

700i
CAT C7.1 Tier 4

Pagina 7-18

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Întreținerea
(a) Controlul nivelului de combustibil

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Verificați nivelul la indicatorul de nivel al combustibilului (Fig: 7.5). Indicatorul de nivel este format
dintr-un tub transparent prin care se poate vedea nivelul.

TS00277
Fig: 7.5 - Indicatorul de nivel al combustibilului

(b) Completați nivelul de combustibil

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Asigurați-vă accesul la punctul de umplere cu combustibil (Fig: 7.6).

2
1

TS00373
Fig: 7.6 - Sistemul de umplere cu combustibil

4.

Îndepărtați tot praful și toate reziduurile după care desfaceți bușonul de umplere (Articolul 1, Fig. 7.6).

5.

Umpleți rezervorul cu motorină cu specificația corectă („Motorina” de la pagina 7-18).

6.

Verificați nivelul de combustibil pentru a vedea dacă este corect („Controlul nivelului de combustibil”
de la pagina 7-19).

7.

Înlocuiți răsuflătoarea pentru combustibil (Articolul 2, Fig: 7.6) la fiecare 500 de ore sau mai des dacă
este necesar

8.

Închideți la loc bușonul de la gura de umplere cu combustibil.

9.

Curățați orice urmă de combustibil vărsat.
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7.8

Întreținerea motorului

NOTĂ
Toate motoarele trec prin programe riguroase de testare implementate de producător, înainte de
a fi montate pe mașina de concasat. Și după finalizare aceste mașini sunt testate din nou timp de
câteva ore, înainte de a fi expediate.
Pentru a se menține această mașină la un randament maxim, motorul trebuie întreținut și îngrijit cu
multă atenție. Producătorul motorului a stipulat câteva intervale de service care trebuie respectate.
Motorul va trece prin service la fiecare 250 ore de funcționare.
În momentul în care motorul trebuie să intre în service pe panoul de comandă va apărea avertismentul
„Trebuie efectuat service-ul”.
După ce motorul a trecut prin service va trebui să confirmați acest lucru. Prin aceasta se va trimite
un mesaj de resetare a service-ului către unitate ECU a motorului iar pictograma pentru service va
dispărea de pe ecran.
Pentru mai multe informații privind cerințele suplimentare de service și întreținere pentru acest
motor consultați cartea tehnică editată de producătorul motorului.

(1) Resetare service

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Asigurați-va că a fost scoasă cheia din contact.

3.

Deschideți ușa panoului de comandă și localizați comutatorul pentru întreținere (Fig. 7.7).

TS00274
Fig: 7.7 - Comutatorul de resetare service

4.

Împingeți comutatorul de întreținere în lateral apoi răsuciți cheia de contact la prima poziție (nu angrenați
motorul). Pictograma „Trebuie efectuat service-ul” va dispărea atunci când s-a făcut confirmarea.

5.

Aduceți comutatorul de întreținere înapoi la poziția oprit.

700i
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(2) Verificările zilnice de rutină ale motorului

NOTĂ
Verificările zilnice de rutină ale motorului se fac înainte de pornirea motorului. Pentru a vedea toate
operațiile și procedurile de întreținere consultați manualul producătorului.

PROCEDURĂ
1.

Separatorul de combustibil și apă (Fig. 7.8) trebuie golit zilnic iar filtrul trebuie schimbat de fiecare
dată când se face service la motor.

TS00374
Fig: 7.8 - Separator de combustibil și apă

2.

Verificați indicatorul de service al filtrului de aer (Articolul 1, Fig: 7.9). Dacă filtrele de aer trebuie
curățate, accesul la ele se face scoțând capacul carcasei.

TS00375
Fig: 7.9 - Filtrul de aer

3.

Verificați nivelul agentului de răcire din radiator.

4.

Verificați toate curelele de transmisie ale ventilatorului etc., să nu fie fisurate sau uzate.

5.

Verificați nivelul uleiului de motor.

6.

Faceți un ocol complet al mașinii pentru a o inspecta.
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7.9

Întreținerea ambreiajului

(1) Prezentare generală a ambreiajului

NOTĂ
Consultați manualul producătorului pentru a verifica toate procedurile de service și intervalele de
service.
În cazul în care pe la garniturile rotative se scurge o cantitate considerabilă de ulei, acestea trebuie
înlocuite.
Verificați periodic starea cuplajelor elastice.

6
7
1

2
3
4

8

5
TS00292
Fig: 7.10 - Prezentare generală a ambreiajului

Articol
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Descriere

1

Cuplaj elastic

2

Termometre și manometre

3

Ventil electromagnetic

4

Filtru de ulei

5

Indicator nivel ulei

6

Bușon de umplere cu ulei hidraulic

7

Pompă hidraulică

8

Garnitură rotativă
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Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Întreținerea
(2) Verificarea nivelului de ulei la ambreiaj

NOTĂ
Nivelul uleiului din ambreiaj trebuie verificat zilnic. Verificați nivelul uleiului doar după ce acesta s-a
răcit.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Porniți motorul și lăsați-l să meargă în gol. Nu cuplați ambreiajul. După 30 secunde verificați nivelul
uleiului pe la indicatorul situat în partea laterală a ambreiajului (Fig: 7.11). Un alt indicator de nivel
este amplasat în partea opusă a ambreiajului, în aceeași poziție. Nivelul uleiului trebuie să se afle la
linia albastră a indicatorului.

Fig: 7.11 - Nivelul uleiului din ambreiaj

TS00287

(3) Completați uleiul de ambreiaj

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Scoateți bușonul (Fig: 7.12).

Fig: 7.12 - Bușonul de umplere

4.

TS00288

Adăugați prin bușon ulei cu specificația corectă și completați uleiul până la nivelul corect ("Verificarea
nivelului uleiului din ambreiaj" de la pagina 7-23). Nu umpleți excesiv cu ulei.
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(4) Schimbarea uleiului de ambreiaj

NOTĂ
Uleiul din ambreiaj trebuie schimbat după primele 100 de ore de funcționare și apoi la fiecare 4000
de ore.
Atunci când se schimbă uleiul, cartușul filtrului de ulei trebuie și el schimbat.
Dacă în orice moment uleiul din ambreiaj se supraîncălzește sau se decolorează el trebuie schimbat
imediat, indiferent dacă o intervenție de service este scadentă sau nu.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Scoateți bușonul pentru uleiul de ambreiaj (Fig: 7.12).

4.

Goliți uleiul din ambreiaj prin oricare din găurile de evacuare din partea de jos (Fig: 7.13). Scoateți
bușonul și goliți uleiul într-un recipient exterior adecvat, cu o capacitate de 48 litri (12,7 US Gal) de ulei.

Fig: 7.13 - Găurile de golire

TS00289

5.

Controlați bușonul de golire și etanșați-l. Înlocuiți dacă este necesar.

6.

Montați bușonul de golire și asigurați-va că e fixat.

7.

Completați uleiul din ambreiaj („Completarea uleiului din ambreiaj” de la pagina 7-23).

8.

Asigurați-vă că nivelul uleiului este corect („Verificarea nivelului uleiului din ambreiaj” de la pagina 7-23).

9.

Montați bușonul de umplere.

10. Curățați orice urme de ulei vărsat și înlăturați-l într-o manieră sigură.

700i
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(5) Schimbarea cartușului pentru uleiul de ambreiaj

NOTĂ
Atunci când se schimbă uleiul, cartușul filtrului de ulei trebuie și el schimbat.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Montați bușonul de golire și asigurați-va că e fixat.

4.

Respectați procedura de schimbare a uleiului de ambreiaj („Schimbarea uleiului de ambreiaj” de la
pagina 7-24).

5.

Treceți la cartușul filtrului pentru uleiul de ambreiaj (Fig. 7.14).

TS00290
Fig: 7.14 - Canistra filtrului pentru uleiul de ambreiaj

6.

Curățați tot praful și toate resturile din zona din jurul filtrului.

7.

Puneți un vas de colectare adecvat sub filtru pentru a reține uleiul vărsat.

8.

Rotiți cartușul filtrului pentru uleiul de ambreiaj în sensul invers acelor de ceasornic (Fig. 7.14).

9.

Instalați noul element filtrant care trebuie să aibă același model și aceeași specificație. Verificați ca
garniturile să fie așezate corect.

10. Completați uleiul din ambreiaj („Completarea uleiului din ambreiaj” de la pagina 7-23).
11. Verificați nivelul uleiului de ambreiaj să fie corect („Verificarea nivelului uleiului din ambreiaj” de la
pagina 7-23).
12. Montați bușonul de umplere.
13. Curățați orice urme de ulei vărsat și înlăturați-l într-o manieră sigură.
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(6) Manometre pentru presiunea din ambreiaj

NOTĂ
Pe ambreiaj este montat un manometru (Fig: 7.15). Ambreiajul se va opri dacă presiunea uleiului
atinge o limită presetată. Dacă ambreiajul se oprește frecvent s-ar putea ca filtrul de ulei să se fi
înfundat și să trebuiască să fie înlocuit.

TS00291
Fig: 7.15 - Manometru

(7) Întreținerea răcitorului de ulei ambreiaj

NOTĂ
Pentru a se menține uleiul din ambreiaj la o temperatură adecvată pentru funcționare în mașină s-a
încorporat un răcitor de ulei (Fig. 7.16). Radiatorul acestui răcitor de ulei trebuie menținut curat.
Acesta poate fi curățat fie prin spălarea atentă cu mâna, fie cu aer comprimat. Nu utilizați niciodată
jeturi cu apă sub presiune deoarece acest lucru poate deteriora structura de aluminiu.

TS00293
Fig: 7.16 - Răcitor ulei
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7.10 Întreținerea șenilelor
Pericol de strivire.

⚠ PERICOL

Contactul cu cadrul șenilelor poate provoca decesul sau accidentări grave.
Stați la distanță de cadrul șenilelor cât timp mașina este în funcțiune.

NOTĂ
Pentru a se menține fiabilitatea șenilelor este esențial ca șenilele să fie întreținute în mod regulat.
Este imperativ ca șenilele să fie întreținute așa cum se arată în această secțiune despre întreținere.
NU utilizați șenilele dacă acestea au piese deteriorate sau defecte.
Întreținerea trebuie făcută pe o suprafață orizontală și solidă.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Asigurați-vă că șenilele sunt sprijinite solid dacă este necesar să se lucreze sub ele.

3.

Eliminați toate acumulările de vaselină, ulei sau resturi.

4.

Reparați imediat toate avariile și înlocuiți imediat piesele uzate sau rupte.

5.

Verificați să nu existe scurgeri de ulei și furtunuri hidraulice deteriorate.

6.

Folosiți doar lubrifianții specificați. Nu amestecați mărci sau tipuri diferite de lubrifiant.

7.

Aveți mare grijă atunci când faceți întreținerea sistemului hidraulic deoarece uleiul poate fi foarte
fierbinte dacă mașina a fost folosită cu puțin timp înainte.

8.

Folosiți doar piese de schimb aprobate. Utilizarea de piese neaprobate duce la anularea garanției.

9.

Eliminați lubrifianții în mod corect.
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(1) Verificări pentru întreținerea șenilelor

NOTĂ
Intervalele de întreținere indicate mai jos sunt pentru șenilele utilizate în condiții normale. Dacă
șenilele sunt utilizate în condiții grele de lucru, întreținerea și controalele de siguranță trebuie
efectuate mai des.
Componentele
Rolă întinzătoare

Role inferioare

Lista de control

Verificări zilnice

Scurgeri de ulei

Verificări
săptămânale

X

Limite de uzură

X

Șuruburi și piulițe slăbite

X

Scurgeri de ulei

X

Limite de uzură

Roți de acționare

X

Șuruburi și piulițe slăbite

X

Limite de uzură

X

Șuruburi și piulițe slăbite

X

Antrenarea șenilelor Cantitatea de ulei

Grupul șenilelor

X

Scurgeri de ulei

X

Orice avarie la patine,
bolțuri și saboți

X

Șuruburi și piulițe slăbite

X

Îmbinări prea strânse sau
blocate

X

Tensiunea din șenile

Fabricarea șenilelor

Verificări lunare

X

Limite de uzură la patine

X

Limite de uzură la saboți

X

Avarie structurală sau
defecțiune

X

După identificarea oricăror probleme luați imediat măsuri corective, strângeți șuruburile și
piulițele la cuplul corect, înlocuiți componentele avariate sau uzate și completați uleiul la nivelurile
recomandate.
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(2) Verificarea tensiunii șenilelor

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina pe un teren solid și orizontal și deplasați-o cu (minimum) 2 metri în față.

3.

Măsurați porțiunea înclinată pe partea superioară a șenilei, în secțiunea cea mai lungă de șenilă
nesprijinită, conform indicațiilor (Fig. 7.17). Săgeata șenilelor trebuie să fie între 5mm și 15mm.

Fig: 7.17 - Săgeata șenilelor

TS00101

Condițiile de mai sus trebuie îndeplinite de toate șenilele noi. Dimensiunea săgeții trebuie de
asemenea verificată și corectată dacă este necesar, prin adăugarea de vaselină la întinzătoarele
șenilelor.
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(3) Reglajul tensiunii șenilelor

NOTĂ
Sistemul șenilelor utilizează un cilindru de gresare care să mențină tensiunea din șenile. La capătul
cilindrului de gresare se află un fiting de gresare (reperul 1, Fig: 7.18), care pompează vaselina în
camera de gresare și car asigură întinderea sau slăbirea șenilei.

1

3

2
Fig: 7.18 - Întinzătorul de șenile

TS00102

Vaselina din întinzătorul de șenile (litiu EP2) este sub presiune, așa că trebuie să fiți atent atunci când
se desface fitingul de gresare.
Dacă șenilele devin slabe în mod repetat faceți verificările următoare:

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Verificați să nu existe vreo scurgere la exteriorul fitingului de gresare și dacă există atunci înlocuiți fitingul.

3.

Verificați să nu existe scurgeri de vaselină pe suprafața de contact dintre întinzător și fitingul de gresare
iar dacă există atunci înlocuiți garnitura.

4.

Verificați garniturile întinzătorului (reperele 2, Fig: 7.18) să nu fie deteriorate. Pentru a înlocui garniturile
dispozitivului trebuie doar să deșurubați fitingul de gresare, să împingeți sau să scoateți cilindrul interior
pentru a expune garnitura de etanșare și garnitura interioară.

Dacă este nevoie de înlocuire, garniturile de schimb trebuie comandate la Tesab. Înainte de a
înlocui garniturile întinzătorului așezați un dreptar (reper 3, Fig: 7.18) de-a lungul cămășii cilindrului
așa cum se arată mai sus, pentru a vă asigura că mantaua exterioară nu s-a umflat din cauza
suprasolicitării. Dacă întinzătorul este avariat trebuie înlocuită toată unitatea întinzătorului.
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(4) Creșterea și scăderea tensiunii șenilei

⚠ AVERTISMENT
Creșterea sau scăderea tensiunii șenilei implică lucrul cu vaselina aflată sub presiune ridicată și trebuie
să fie efectuată doar de mecanici calificați.
(a) Creșterea tensionării șenilei

PROCEDURĂ
1.

Desfaceți capacul din partea laterală a cadrului șenilei pentru expune ventilul întinzătorului (Fig. 7.19).

TS00103
Fig: 7.19 - Întinzător șenilă

2.

Asigurați-vă că supapa de reglare a șenilei (este etanșă. Asigurați-vă de asemenea că fitingul de gresare
și adaptorul pompei de gresare sunt curate; pătrunderea mizeriei în fitingul de ungere poate cauza
defecțiuni.

3.

Cuplați pistolul de gresare la fiting. Trebuie să utilizați doar vaselină universală EP2 de bună calitate.

4.

Adăugați vaselină în ventil până când dimensiunea săgeții șenilei va fi corectă („Verificarea tensiunii
din șenile” de la pagina 7-29).

5.

Deplasați mașina cu 50 de metri în spate și apoi cu 50 de metri în față după care verificați din nou
săgeata. Repetați procedura de mai sus atunci când șenilele sunt slăbite.

6.

Verificați să nu scape vaselină în jurul unității de tensionare și pentru a finaliza acțiunea, închideți
capacul de verificare atunci când ați terminat.

(b) Reducerea tensionării șenilei

NOTĂ
Nu lăsați vaselina să curgă prea repede.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Desfaceți ventilul dispozitivului de reglare a șinei (Fig. 7.19) răsucindu-l ușor în sensul invers acelor de
ceasornic, până când vaselina începe să iasă.

3.

Dacă șenila nu se slăbește după ce fitingul de gresare a fost slăbit NU încercați să demontați șenilele
sau să scoateți dispozitivul de întindere și NU demontați fitingul de gresare de la întinzător. Este
posibil ca rularea șenilelor pe o distanță scurtă în ambele direcții cu fitingul de ungere slăbit să ajute
la evacuarea vaselinei.
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(5) Întreținerea cutiei de viteze a șenilelor

NOTĂ
Starea de curățenie este esențială atunci când se verifică, se completează sau se umple uleiul din
cutia de viteze. Durata de viață a cutiei de viteze va scădea dramatic dacă uleiul se contaminează.
Folosiți doar ulei nou, în recipiente și dispozitive de umplere curate.
Uleiul trebuie golit din cutia de viteze după primele 250 de ore de funcționare și trebuie ca reumplerea
să se facă folosind un lubrifiant corect. După prima schimbare a uleiului acesta va trebui să fie schimbat
după 2000 de ore de funcționare sau cel puțin o dată pe an.
(a) Umplerea și golirea uleiului
Mai jos se arată 3 configurații comune de umplere/golire; în cazul în care cutia dumneavoastră de
viteze nu este se regăsește în imagini, luați legătura cu Tesab pentru mai multe detalii.
Pentru umplere, deplasați mașina până când carcasa cutiei de viteze este la același nivel cu
un bușon aflat în poziția arătată mai jos. Umplerea se face prin orificiul de sus, până când uleiul
ajunge la nivelul indicat.
Pentru scurgere, deplasați utilajul până când bușonul se află în poziția orei 6 conform indicațiilor
de mai jos. Deșurubați ambele bușoane și permiteți ca tot uleiul să curgă într-un recipient adecvat.
Debarasați-vă de uleiul uzat într-o manieră sigură și aprobată.
Dopul orificiului de ulei

Umplerea cu ulei

Scurgerea uleiului

1

2

2

1

TS00105

TS00108

1

1
2

1

2
TS00104

2

TS00106

1 - Gura umplere ulei

TS00109

2- Gura de golire a uleiului
1

1

2
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7.11 Întreținerea sistemului de ungere hidraulic
Pericol de injectare.

⚠ AVERTISMENT

Fluidul care scapă sub presiune poate străpunge pielea, ceea ce poate duce la deces sau la accidentări
grave.
Lăsați presiunea să scadă înainte de a decupla conductele hidraulice.
Păstrați distanța față de scurgeri și de perforațiile punctiforme. Folosiți o foaie de carton sau o placă
de lemn pentru a căuta scurgerile. Nu utilizați mâna.
Fluidul injectat în mână poate fi eliminat chirurgical în decurs de câteva ore, de un medic care cunoaște
acest gen de leziuni în caz contrar se poate produce gangrenă.

NOTĂ
Sistemul hidraulic al acestei mașini a fost proiectat pentru a fi eficient și rezistent în condiții climatice
și de funcționare extreme. Toate componentele sunt dimensionate și adaptate pentru a se potrivi
unele cu celelalte, pentru a constitui un sistem hidraulic eficient. Dacă este necesar să se înlocuiască
oricare din componentele sistemului ea va trebui înlocuită cu o componentă Tesab autentică. Montarea
de componente neautorizate poate duce la avarierea mașinii sau la accidentarea personalului și va
duce la anularea tuturor garanțiilor.
Întregul sistem hidraulic trebuie verificat regulat să nu prezinte scurgeri sau fitinguri slăbite. Furtunurile
avariate sau uzate trebuie înlocuite imediat.
Curățenia este un factor esențial ori de câte ori se lucrează la vreo parte a sistemului hidraulic.
Contaminarea uleiului va duce la avarierea pompelor, motoarelor și celorlalte componente ale
sistemului.
Dacă se produce o defecțiune la pompă sau la motor, la filtrele de retur și la filtrele de aspirație,
uleiul hidraulic trebuie schimbat.
Pentru a se asigura că sistemul își păstrează eficiența, el trebuie întreținut în mod corect. Garanția
va fi anulată dacă sistemul uleiului hidraulic a fost contaminat.

(1) Verificarea nivelului uleiului hidraulic

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Așteptați până când uleiul hidraulic s-a răcit dacă acesta este cald.

4.

Verificați manometrul uleiului hidraulic (Fig. 7.20).
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Fig: 7.20 - Manometrul uleiului hidraulic

5.

TS00279

Uleiul trebuie să se afle la nivelul de pe indicator (Fig: 7.21). Nu umpleți cu ulei peste nivelul arătat de
indicator deoarece uleiul se va dilata atunci când se încălzește.

Fig: 7.21 - Nivel ulei hidraulic

TS00112

6.

Atunci când completați uleiul asigurați-vă că folosiți tipul corect de ulei. Nu amestecați niciodată tipuri
diferite de ulei.

7.

Pentru tipurile de ulei recomandate, vezi „Lubrifianții recomandați” la pagina 7-16.
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(2) Schimbarea filtrelor de presiune de la pompe

NOTĂ
Pentru ca uleiul hidraulic să își păstreze maximul de randament, în sistem trebuie montate două
filtre de înaltă presiune.
Indicatoarele situate în partea de sus a filtrelor (Fig: 7.22) trebuie verificate în mod regulat. Dacă
indicatorul devine „roșu” în timp ce uleiul se află la temperatura de operare, filtrele trebuie schimbate.

TS00281
Fig: 7.22 - Filtrele de presiune de la pompe

Folosiți doar elemente filtrante cu specificații identice. Utilizarea de elemente filtrante neaprobate
va duce la anularea garanției.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Așteptați până când uleiul hidraulic s-a răcit dacă acesta este cald.

4.

Treceți la compartimentul hidraulic (Fig: 7.23).

Fig: 7.23 - Compartimentul hidraulic

5.

TS00280

Ajungeți la filtrele de presiune ale pompelor (Fig: 7.24) și curățați tot praful și murdăria din jur.
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TS00282
Fig: 7.24 - Filtrele de presiune de la pompe

6.

Așezați un recipient adecvat sub filtre pentru a reține scurgerile.

7.

Rotiți cu atenție paharul filtrului inferior în sensul invers acelor de ceasornic, fără a deteriora șurubul
filetului.

8.

Scoateți elementul filtrant și eliminați-l în condiții de siguranță.

9.

Curățați interiorul paharului filtrului cu o lavetă care nu lasă scame.

10. Montați un nou o-ring pe carcasa filtrului. Asigurați-vă că o-ringurile respectă specificația aprobată.
11. Instalați noul element filtrant. Asigurați-vă că elementul filtrant are aceeași specificație.
12. Ungeți o-ringul cu puțin ulei hidraulic.
13. Înșurubați ușor paharul filtrului în sensul acelor de ceasornic până când se strânge. Asigurați-vă că nu
deteriorați filetele. Strângeți paharul până când se etanșează.
14. Curățați orice urmă de ulei vărsat.
15. Eliminați uleiul vărsat în condiții de siguranță.
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(3) Înlocuirea uleiului hidraulic și a filtrelor de aspirație

NOTĂ
Uleiul hidraulic trebuie schimbat la fiecare 1500 de ore de utilizare. La acest interval de timp trebuie
schimbate și elementele filtrante ale filtrelor de aspirație.
Capacul filtrului (reperul 1, Fig: 7.25) funcționează și ca răsuflătoare. Acesta trebuie să fie schimbat
la fiecare 500 ore.
Folosiți doar elemente filtrante cu specificații identice. Utilizarea de elemente filtrante neaprobate
va duce la anularea garanției.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Porniți motorul și acționați sistemul hidraulic pentru un timp scurt. Acest lucru trebuie fpcut până ce
uleiul devine călduț (nu fierbinte). Acestă acțiune va facilita golirea uleiului.

3.

Retractați toți cilindrii hidraulici pentru a readuce uleiul în rezervorul hidraulic.

4.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

5.

Curățați praful și murdăria de pe partea superioară a rezervorului de ulei hidraulic.

6.

Scoateți capacul filtrului/răsuflătoarea (reperul 1, Fig: 7.25). Verificați capacul. Curățați-l sau înlocuiți-l
dacă este necesar.

1

2
TS00283
Fig: 7.25 - Capacul de umplere a rezervorului de ulei hidraulic și bușonul de golire
7.

Scoateți bușonul de golire (reperul 2, Fig. 7.25) și scurgeți uleiul hidraulic într-un recipient de colectare
adecvat, cu o capacitate de 900 de litri/237,8 galoane US.

8.

Scoateți palca de inspecție (Fg: 7.26) și controlați garnitura. Înlocuiți garnitura dacă este necesar.

TS00284
Fig: 7.26 - Placa de inspecție și garnitura rezervorului de ulei hidraulic.
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9.

Spălați interiorul rezervorului hidraulic cu un lichid de curățare adecvat, recomandat de producătorul
lubrifiantului. Goliți lichidul de curățare.

10. Înlocuiți filtrele de aspirație (Fig: 7.27). Rotiți fiecare filtru în sensul invers acelor de ceasornic și înlocuițile cu filtre care au aceeași specificație.

TS00285
Fig: 7.27 - Filtrele rezervorului de ulei hidraulic

11. Montați la loc bușonul de scurgere (Item 2, Fig. 7.25).
12. Folosind uleiul hidraulic cu specificația corectă (900 litri/237,8 galoane US), reumpleți rezervorul până
la nivelul corect („Verificarea nivelului uleiului hidraulic” de la pagina 7-33).
13. Montați garnitura plăcii de inspecție.
14. Montați palca de inspecție și asigurați-vă că este perfect etanșă.
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(4) Curățarea răcitorului uleiului hidraulic

Pericol aer comprimat.

⚠ AVERTISMENT

Aerul comprimat poate provoca leziuni grave ale ochilor.

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Când lucrați cu aerul comprimat purtați ochelari de protecție, viziere de protecție și îmbrăcăminte
de protecție.

NOTĂ
Pentru a menține uleiul hidraulic la o temperatură adecvată pentru funcționare în sistem trebuie
montat un răcitor de ulei. Verificați răcitorul de ulei zilnic (sau la fiecare 10 ore) și curățați-l atunci
când este necesar.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Accesați ansamblul răcitorului uleiului hidraulic (Fig: 7.28).

Fig: 7.28 - Răcitorului hidraulic

4.

TS00286

Curățați răcitorul de ulei fie prin spălarea atentă cu mâna, fie cu aer comprimat. Nu utilizați niciodată
jeturi cu apă sub presiune deoarece acest lucru poate deteriora structura de aluminiu.
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7.12 Întreținerea curelelor de transmisie ale concasorului

NOTĂ
Curelele de transmisie ale concasorului se tensionează cu ajutorul barelor de reglare (Fig: 7.29). Se
află câte o curea pe fiecare latură a mașinii.

Fig: 7.29 - Barele de reglare

TS00297

Atunci când faceți reglarea curelelor, întregul ansamblu al motorului se deplasează de-a lungul părții
superioare a șasiului.
Înainte de a regla curelele asigurați-vă că șuruburile e montare a motorului au fost slăbite. Există
două șuruburi, pe fiecare parte a mașinii (Fig. 7.30).

TS00296
Fig: 7.30 - Șuruburile de montaj

(1) Reglarea curelelor de transmisie ale concasorului

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Slăbiți cele patru șuruburi de montaj (Fig: 7.30). Există două șuruburi, pe fiecare parte a mașinii.

4.

Reglați tensiunea curelelor de transmisie rotind piulițele de pe bara de reglaj (Fig: 7.29).

5.

Verificați ca ambele bare de reglaj să fie ajustate la aceeași distanță, pentru a menține roțile de transmisie
paralele. Este necesar să se folosească o ruletă de măsurat.

6.

După ce curelele au fost reglate asigurați-vă că șuruburile de montaj ale motorului sunt bine strânse,
înainte de a porni mașina.
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(2) Reglarea întinderii curelelor de transmisie ale concasorului

NOTĂ
Întinderea corectă a curelelor de transmisie asigură o durată de viață mai lungă atât curelelor cât și
manșoanelor de debreiere. Pentru a verifica tensiunea din curele folosiți indicatorul „tensiunea în
curea” și aplicați procedura de mai jos.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Studiați ilustrația din (Fig. 7.31).

(c)
(d)
(f)
TS00121
Fig: 7.31 - Diagrama de îndoire a curelelor

• (c) = distanța dintre axele roților.
• (d) = îndoirea unei curele.
◊ Îndoirea (d) = distanța dintre axe (c) x 16

• (f) = forța aplicată în unghi drept la mijlocul benzilor, necesară pentru a se obține o îndoire corectă.
4.

Comparați forța necesară cu valoarea precizată în tabel.
Secțiunea
de curea

Forța necesară pentru a îndoi cureaua cu 16mm la un
metru de deschidere.
Diametrul roții
mici

Newtoni (N)

Forța (kgf)

SPB

80-132

25-35

2,5-3,6

SPB

140-200

35-45

3,6-4,6

SPB

112-224

45-65

4,6-6,6

SPB

236-315

65-85

6,6-8,7

5.

Dacă forța măsurată se află în limitele precizate în tabel, tensiunea din curea trebuie să fie bună. Dacă
forța măsurată se află sub sau deasupra valorilor precizate, atunci cureaua trebuie strânsă sau slăbită.

6.

Curelele noi trebuie întinse la valori mai mari decât cele precizate, deoarece acest lucru va permite
scăderea normală a tensiunii în timpul perioadei de funcționare.

7.

Atunci când se instalează un set nou de curele de transmisie trebuie folosit un set de curele „măsurate”.
În acest fel se asigură că toate curelele din set au exact aceeași lungime, ceea ce va asigura o antrenare
foarte eficientă a concasorului.

8.

După ce ați lăsat mașina să meargă timp de 30 de minute opriți motorul, instalați blocajele și puneți
etichetele de izolare. Verificați din nou tensiunea din curele și reglați-o dacă este necesar.
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7.13 Întreținerea transportorului
(1) Controalele generale la transportor

NOTĂ
Transportoarele de pe această mașină sunt componente critice și trebuie întreținute în mod corect.
Productivitatea și eficiența mașinii depind de buna funcționare a transportoarelor.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Verificați în mod regulat tamburii și rolele mașinii, să nu se fi acumulat resturi de material în jurul lor.

4.

Asigurați că toți tamburii și toate rolele se mișcă liber și funcționează corect.

5.

Verificați starea de uzură și integritatea benzilor. Înlocuiți imediat curelele deteriorate sau uzate.

6.

Verificați ca toate mantalele de cauciuc ale buncărului apasă ușor pe benzi. Spațiile goale largi dintre
mantalele de cauciuc și benzi vor permite scăpări excesive de material. Acest lucru poate la rândul său
să provoace probleme grave la alte componente ale mașinii.

7.

Asigurați-văi că toate racletele de cauciuc ale transportoarelor răzuiesc în mod corect resturile de pe
benzi.

8.

Verificați tensiunea și alinierea benzilor. Pentru mai multe informații, vezi mai jos.

9.

Asigurați-vă că lubrifierea tuturor rulmenților se execută conform planului de lubrifiere.

10. Asigurați-vă că toate apărătoarele se află permanent la locul destinat.

(2) Reglarea întinderii curelelor transportoare

Pericol de prindere.

⚠ PERICOL

Contactul cu curelele în mișcare poate provoca accidentări grave sau moartea.
Păstrați distanța față de curelele în mișcare.
Nu acționați mașina fără ca toate apărătoarele și toate capacele să fie la locul lor.
Opriți, blocați și etichetați mașina înainte de a îi face reglaje și service.

NOTĂ
Pentru ca benzile transportoare să funcționeze corect ele trebuie întinse și aliniate în mod corect.
După ce ați încărcat materialul în mașină precum și ulterior, în timpul funcționării, ar putea fi necesar
ca benzile să fie întinse sau aliniate din nou. Totuși, înainte de prima încărcare a materialului în mașină
tensiunea și alinierea benzilor trebuie verificate în timpul procesului de setare.
Nu scoateți niciodată apărătoarele cât timp mașina este în funcțiune și nu porniți mașina dacă vreo
apărătoare este scoasă.
Nu întindeți excesiv benzile deoarece acest lucru va duce la avarierea rulmenților tamburilor.
Nu utilizați mașina dacă benzile transportoare sunt deteriorate sau rupte. Benzile deteriorate sau
rupte trebuie reparate / înlocuite de un specialist atestat în întreținerea benzilor.
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(a) Întinderea curelelor transportoare

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Întinderea curelelor se face cu ajutorul elementelor de reglaj indicate la fiecare transportor:
• Dispozitive de reglare ale tamburului de capăt al transportorului de produse (Fig. 7.32).

TS00298
Fig: 7.32 - Dispozitivul de reglare a transportorului de produse

• Dispozitivele de reglare ale tamburului spate al transportorului de resturi (Fig. 7.33).

TS00299
Fig: 7.33 - Dispozitivele de reglare a transportorului de resturi

4.

Întinderea necesară a benzii realizată prin rotirea ambelor dispozitive de reglare în sensul acelor de
ceasornic, rotind simultan.

5.

Scoateți etichetele de izolare, cuplați și porniți motorul mașinii.

6.

Puneți mașina în funcțiune și asigurați-vă că benzile nu alunecă.

7.

Dacă benzile încă mai alunecă repetați procedura (de la pasul 1) până când alunecarea dispare.

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Pagina 7-43

700i
CAT C7.1 Tier 4

Întreținerea
(b) Alinierea benzilor transportoare

⚠ AVERTISMENT

Pericol de cădere.

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

NOTĂ
Rotirea dispozitivelor de reglare a benzilor transportoare (Fig: 7.32 & Fig: 7.33) trebuie realizată în pași
mici. Chiar și o manevrare redusă a dispozitivelor de reglaj va deplasa în mod semnificativ benzile.
Rotirea dispozitivelor de reglaj în sensul acelor de ceasornic va slăbi banda transportoare pe partea
respectivă.
Rotirea dispozitivelor de reglaj în sensul invers acelor de ceasornic va slăbi banda transportoare pe
partea respectivă.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Puneți mașina în funcțiune și observați alinierea benzilor la rolele purtătoare și la tamburii de antrenare.
Verificați și dacă mantalele de cauciuc sunt bine amplasate pe bandă.

3.

Dacă banda depășește prea mult marginea oricăruia dintre tambururi sau dacă banda s-a deplasat față
de axa centrală a transportorului, alinierea benzii trebuie refăcută.

4.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

5.

Dacă nealinierea apare la capătul rolei purtătoare (Fig: 7.34), reglați pe o latură a tamburului de mers
înainte (reperul 1) și pe o latură la mersul înapoi (reperul 2). Sensul de aliniere va depinde de partea
pe care banda nu este aliniată.

1

2
2
1

TS00070
Fig: 7.34 - Diagrama de aliniere a benzii la rola purtătoare

6.

Dacă nealinierea se produce la tamburul de antrenare (Fig: 7.35), mai întâi încercați să reglați rola
purtătoare, ca în imagine (pasul 5, Fig: 7.34). Dacă acest lucru nu funcționează ar putea fi necesar să
reglați ușor rolele purtătoare care sunt cele mai apropiate de tamburul de antrenare.
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Fig: 7.35 - Reglarea rolelor purtătoare

7.

TS00071

Dacă nealinierea se produce la mijlocul transportorului, mai întâi încercați să reglați rola purtătoare,
ca în imagine (pasul 5, Fig: 7.34). Dacă acest lucru nu funcționează ar putea fi necesar să reglați ușor
rolele purtătoare de-a lungul axei centrale a transportorului (Fig: 7.36).

TS00072
Fig: 7.36 - Reglarea rolelor purtătoare centrale
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(3) Întreținerea cutiei de viteze a transportorului de produse

NOTĂ
După perioada inițială de lucru de aproximativ 100 de ore, uleiul din reductorul transportorului de
produse (Fig: 7.37) trebuie schimbat.

TS00294
Fig: 7.37 - Cutia de viteze a transportorului de produse

Schimbările ulterioare ale uleiului trebuie făcute la fiecare 2500 ore de funcționare sau o dată pe an.
Verificați în mod regulat nivelul uleiului și completați, dacă este necesar. Dacă pentru completare
trebuie adăugat mai mult de 10% din volumul total de ulei verificași cu atenție ca transmisia să nu
aibă scurgeri.
Pentru a verifica nivelul uleiului deșurubați bușonul de control al nivelului uleiului (reperul 2, Fig:
7.38). Dacă nivelul uleiului nu se află la această înălțime el va trebui completat.
Dacă nivelul uleiului din transmisie a crescut, înseamnă că uleiul intră pe la garnitura rotativă. Pentru
mai multe detalii luați legătura cu dealerul dumneavoastră de service.
Este recomandabil să țineți o evidență al întreținerii, în care să înregistrați toate completările de ulei
executate la transmisie.
(a) Schimbarea uleiului de transmisie

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

NOTĂ
Producătorii de reductoare interzic deschiderea acestei unități pentru a se efectua orice operație
care nu este inclusă în procedurile specifice de întreținere de rutină. Producătorii nu își asumă nicio
responsabilitate pentru orice intervenție de întreținere, în afara celor de rutină, care ar putea provoca
accidentări sau avarii.
Pentru mai multe informații privind service-ul și întreținerea reductorului consultați cartea tehnică
emisă de producător și furnizată împreună cu mașina.
Schimbați uleiul din reductor atunci când este cald, astfel încât să curgă mai ușor.
Nu amestecați mai multe tipuri de ulei, chiar dacă provin de la același producător. Este deosebit de
important să se evite amestecarea uleiului mineral cu cel sintetic.

PROCEDURĂ
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1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Trebuie să accesați transmisia în condiții de siguranță, cu ajutorul unei platforme de lucru adecvate.

4.

Puneți un vas adecvat sub transmisie pentru a colecta uleiul.

5.

De pe transmisia (Fig: 7.38) scoateți bușonul de golire (reperul 1) și bușonul de verificare a nivelului
uleiului (reperul 2), deoarece în acest fel ajutați uleiul să se scurgă din transmisie.

3

2
1
TS00295
Fig: 7.38 - Cutia de viteze a transportorului de produse

6.

Verificați ca pe dopurile magnetice să nu se afle piese metalice străine.

7.

Spălați interiorul trsnsmisiei cu un lichid de curățare adecvat, recomandat de producătorul lubrifiantului.
Goliți lichidul de curățare.

8.

Montați la loc bușonul de scurgere (reperul 1, Fig: 7.38).

9.

Scoateți bușonul de umplere (reperul 3, Fig: 7.38).

10. Umpleți din nou transmisia (Fig: 7.38) pe la gura de umplere (reperul 3) până când uleiul ajunge la
nivelul gurii de umplere (Item 2). Transmisia se va umple cu cantitatea corectă de ulei, atunci când
nivelul uleiului a ajuns la nivelul gurii de măsurare a uleiului.
11. Montați bușoanele de umplere și de măsurare a nivelului uleiului.
12. Curățați tot uleiul vărsat și eliminați-l într-o manieră sigură.
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7.14 Întreținerea alimentatorului principal
Alimentatorul principal va funcționa mult timp cu un minimum de întreținere.
Tot ce este necesar din punct de vedere mecanic este să se verifice strângerea tuturor șuruburilor
și piulițelor și starea arcurilor elicoidale. Trebuie verificat zilnic vizorul de nivel al uleiului instalației
hidraulice, iar nivelul uleiului trebuie menținut corect.
Când mașina este nouă prima schimbare a uleiului este recomandată după o perioadă de 2 luni.
După această primă schimbare, intervalele anuale de schimbare sunt suficiente. (Dacă utilajul
funcționează mai mult de 8 ore pe zi, trebuie făcute reglajele necesare în mod corespunzător).
Atunci când se schimbă uleiul verificați ca pe magnetul bușonului de golire să nu se fi depus
fragmente metalice. Pe magnet se pot găsi fragmente metalice mici, acest lucru fiind un rezultat
al funcționării normale, cu atât mai mult la prima schimbare a uleiului. În cazul în care cantitatea
de metal de pe magnet este excesivă verificați vizual interiorul transmisiei.
Alimentatorul nu trebuie utilizat dacă:
• Oricare dintre arcuri este rupt.
• Oricare dintre componente este slăbit sau uzat în mod excesiv.
• Motorul hidraulic face un zgomot excesiv.
• Dacă nivelul uleiului din vibratorul de antrenare este prea scăzut.
• Unitatea produce un zgomot neobișnuit.
• Mișcări laterale sunt vizibile.
Rulmenții trebuie gresați conform instrucțiunilor de întreținere din acest manual.
Atunci când înlocuiți blindajul de uzură este important să se folosească material de același tip și
aceeași grosime pentru a nu face ca greutatea alimentatorului să crească deoarece acest lucru
ar putea afecta performanța (consultați-vă Tesab).

(1) Lubrifierea
Acționarea IHL (liniară hidraulică integrată) necesită doar menținerea nivelului uleiului și gresarea
ocazională a rulmenților.
Nivelul uleiului - vizorul de control al uleiului (Fig: 7.39) trebuie controlat zilnic pentru a se menține
nivelul corect. Uleiul trebuie să se afle la jumătatea vizorului. Utilizați ulei de transmisie EP 150 de
bună calitate. Cantitatea totală de ulei de umplere de la gol este de 350ml.

Fig: 7.39 - Vizorul de control

TS00300

Gresarea – rulmenții axului necesită gresarea prin partea de sus, pe la niplurile de gresare, la fiecare
3000 de ore de funcționare. Cantitatea de lubrifiere este de 20 grame. Vaselina recomandată este
Esso Unirex N3. Dacă este inevitabilă amestecarea vaselinelor folosiți doar alternative complexe
de litiu, cu consistența 3. Intervalele de lubrifiere placă de la funcționarea continuă la temperaturi
de până la 20°C și vor fi reduse după cum urmează în cazul în care temperatura ambiantă crește:
25°C x 0,8, 30°C x 0,65, 35°C x 0,5, 40°C x 0,4. Pentru temperaturi de peste 40°C consultați
Serviciul nostru tehnic.
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(2) Înlocuirea angrenajului

NOTĂ
Înlocuirea angrenajului trebuie efectuată doar după ce arborii vibratorului s-au oprit din rotație,
alimentarea cu electricitate a fost oprită iar temperatura carcasei este sub 50°C.
Toată presiunea hidraulică stocată trebuie evacuată.
Trebuie ținut seama de poziția și orientarea greutăților înainte de scoaterea acestora, pentru a reduce
la minimum riscul de prindere și strivire.
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7.15 Întreținerea unității concasorului
Unitatea concasorului este una din componentele cele mai critice ale mașinii. Întreținerea corectă
și continuă a concasorului este vitală pentru obținerea unei performanțe optime a mașinii.
Din cauza variației imense a ratelor de uzare ale diverselor materiale este imposibil de stabilit
un grafic exact de întreținere pentru piesele de uzură ale concasorului. Prin urmare, informațiile
următoare privind întreținerea sunt doar orientative. Este responsabilitatea fiecărui proprietar să
evalueze ratele de uzură pentru mașina respectivă și să își creeze propriul grafic de inspecție și
de întreținere.
Subestimarea ratei de uzură a pieselor de uzură sau neverificarea lor în mod regulat poate provoca
uzura gravă a corpului concasorului sau a componentelor interne ale unității de concasare. În
anumite situații se pot produce avarii catastrofale ale concasorului, în cazul în care componentelor
li se permite să se uzeze peste limită.

NOTĂ
Înainte de a face orice verificare sau intervenție de întreținere la concasor, asigurați-vă că mașina s-a
oprit complet, că motorul a fost oprit și că s-a aplicat procedura de blocare.
• În funcție de rata de uzură a materialelor verificați în mod regulat gradul de uzură a pieselor
de uzură.
• Dacă oricare din fălci sau plăci de uzură și-au atins sau depășit limitele de uzură, acestea
TREBUIE înlocuite cu piese TESAB autentice. Vezi limitele de uzură din secțiunile următoare.
• Asigurați-vă că rulmenții concasorului sunt lubrifiați conform graficului.
• O dată pe săptămână verificați și strângeți toate șuruburile concasorului. Trebuie să acordați
o atenție suplimentară verificării șuruburilor care susțin plăcile fălcilor, plăcilor pană și plăcilor
de uzură laterale.

(1) Verificarea separării la sistemul basculant
Este imperativ ca tensiunea dintre fălcile oscilante și basculă trebuie menținută pentru a ține bascula
pe loc. Tensiunea se menține cu ajutorul resorturilor basculei și a acumulatorului de tensiune în
resorturi.
Dacă tensiunea nu este bine menținută se poate produce o mică separare între basculă și suportul
acesteia.
Dacă se produce această separare bascula nu va mai fi fixă în suporturi. Acest lucru va provoca
un sunet de lovire repetat cât timp concasorul merge în gol iar bascula se lovește de suporturi.
• Pentru a verifica această separare măsurați mai întâi lungimea resorturilor basculei. Înainte de a
face acest lucru asigurați-vă că mașina este oprită și blocată. Lungimea resorturilor trebuie să fie
de 335mm.
• Apoi porniți mașina și aduceți concasorul la viteza maximă. Înainte de a trece materialul prin mașină
ascultați cu atenție în partea laterală a unității de concasare. Dacă puteți auzi un sunet de lovire
repetat atunci trebuie să existe o separare la basculă.
• Opriți mașina imediat și reglați acumulatorul de tensiune în resort pentru a elimina separarea.
• Faceți aceste verificări zilnic înainte de a porni mașina.

(2) Verificarea uzurii basculei și suporturilor basculei
În timpul funcționării se poate produce o uzură fie la basculă fie la suporturile acesteia. Dat fiind
că acest lucru nu trebuie să se întâmple, deci trebuie verificat.
După fiecare 2000 - 3000 de ore de funcționare sau cel puțin o dată pe an demontați bascula și
verificați uzura ei și a suporturilor.
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(3) Reglați în mod regulat distanțiere concasorului
Dacă nu se fac reglaje la concasor o perioadă mai îndelungată penele de reglaj se pot înțepeni.
Prin urmare, chiar dacă distanțiere concasorului nu trebuie reglată este important ca indiferent de
aceasta să se aplice procedura de verificare.

(4) Verificarea limitelor de uzură
Din cauza naturii procesului de concasare fălcile și piesele de uzură ale concasorului se uzează
în timp. Viteza cu care se produce uzura depinde de materialul concasat și de viteza de producție
a mașinii.
Uzura fălcilor și a pieselor de uzură trebuie verificată CEL PUȚIN o dată pe săptămână. Dacă
uzura fălcilor sau a pieselor de uzură a atins 80% din adâncimea inițială componentele respective
trebuie schimbate. Dacă se permite ca uzura oricărei piese să depășească 80%, pot apărea
probleme la concasor.

(5) Nivelul uleiului din acumulator

NOTĂ
Utilizați doar ulei hidraulic ISO 32 pentru a umple rezervorul.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Treceți la unitatea acumulatorului și scoateți capacul de umplere (reperul 1, Fig: 7.40).
1

3

2
Fig: 7.40 - Umplerea acumulatorului

TS00309

4.

Umpleți rezervorul doar cu ulei hidraulic ISO 32. Turnați ulei până când nivelul acestuia ajunge la linia
a doua a rezervorului (Item 2, Fig: 7.40).

5.

Montați bușonul de umplere.

6.

Cuplați si scoateți etichetele de izolare.

7.

Răsuciți cheia de contact la prima poziție (Fig: 7.41). Lumina verde (Item 3, Fig: 7.40) se va aprinde
indicând că nivelul uleiului este corect.
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Fig: 7.41 - Cheia de contact
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(6) Verificarea separării la sistemul basculant

NOTĂ
Este imperativ ca tensiunea dintre fălcile oscilante și basculă trebuie menținută pentru a ține bascula pe
loc. Tensiunea se menține cu ajutorul resorturilor basculei și a acumulatorului de tensiune în resorturi.
Dacă tensiunea nu este bine menținută se poate produce o mică separare între basculă și suportul
acesteia.
Dacă se produce această separare bascula nu va mai fi fixă în suporturi. Acest lucru va provoca un
sunet de lovire repetat cât timp concasorul merge în gol iar bascula se lovește de suporturi.
Aplicați această procedură zilnic, înainte de a utiliza mașina.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Pentru a verifica această separare măsurați mai întâi lungimea resorturilor basculei (Fig: 7.42). Lungimea
resorturilor trebuie să fie de 335mm. Măsurați doar resorturile, nu și plăcile de capăt.

Fig: 7.42 - Resorturile basculei

TS00301

4.

Scoateți etichetele de izolare, cuplați și porniți motorul mașinii.

5.

Porniți mașina și aduceți concasorul la viteza maximă. Înainte de a trece materialul prin mașină ascultați
cu atenție în partea laterală a unității de concasare. Dacă puteți auzi un sunet de lovire repetat atunci
trebuie să existe o separare la basculă.

6.

Opriți mașina imediat și reglați acumulatorul de tensiune în resort pentru a elimina separarea.
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(7) Reglarea tensiunii din resortul basculei

NOTĂ
Resortul trebuie să măsoare 335mm de la bază la vârf atunci când este întins la maximum. Se măsoară
doar resorturile, nu și plăcile de capăt ale acestora.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Vana trebuie să fie în poziția închis (orizontală) (Fig: 7.43).

Fig: 7.43 - Poziția închis a vanei

3.

Răsuciți cheia de contact la prima poziție (Fig: 7.44).

Fig: 7.44 - Cheia de contact

4.

TS00302

TS00216

Treceți la comutatorul de control al setului de alimentare (Fig: 7.45).

TS00303
Fig: 7.45 - Comutatorul de control al setului de alimentare
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5.

Rotiți comutatorul în sensul invers acelor de ceasornic până la poziția „Extindere manuală” (Fig: 7.46)
și țineți-l acolo pentru a extinde la maximum cilindrii hidraulici ai setului de fălci.
◊ Când cilindrii hidraulici ai setului de fălci sunt complet extinși veți auzi cum v=crește sarcina în sistem.

Manual
Extend

FUSE 1

Off
Normal
Operation

FUSE 2

TS00304
Fig: 7.46 - Comutați la poziția de „extindere manuală”

6.

Readuceți comutatorul înapoi la poziția oprit atunci când cilindrii hidraulici sunt complet întinși.

7.

Rotiți comutatorul de control al setului de alimentare la poziția „Funcționare normală” (Fig: 7.47).
◊ Cilindrii hidraulic ai setului de fălci se vor retracta. Când se retrag complet motorul se va decupla.

Manual
Extend

FUSE 1

Off
Normal
Operation

FUSE 2

TS00305
Fig: 7.47 - Comutați la poziția 'Funcționare normală'

8.

Treceți la resorturile setului de fălci (Fig: 7.48).

Fig: 7.48 - Resorturile setului de fălci

9.

TS00301

Măsurați doar resortul. Măsurați de la placa din spate a setului de fălci până la capătul resortului (nu
includeți plăcile de capăt ale resortului). Rezultatul măsurătorii trebuie să fie 335mm.

10. Dacă resortul este prea lung rotiți comutatorul de comandă al setului de alimentare la poziția oprit
(Fig. 7.49).
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Manual
Extend

FUSE 1

Off
Normal
Operation

FUSE 2

Fig: 7.49 - Comutarea la poziția oprit

TS00306

11. Treceți la comutatorul PS2 (Fig: 7.50) și scoateți șurubul din centrul ventilului electromagnetic. Nu
scoateți ventilul.

Fig: 7.50 - Comutatorul PS2

TS00307

12. Introduceți o cheie imbus de 1mm în locașul central al ventilului electromagnetic și manevrați-o în
locașul de la presostat.
13. Rotiți cheia imbus în sensul acelor de ceasornic cu o fracțiune de rotație.
14. Rotiți vana în poziția deschis (verticală) (Fig: 7.51) și apoi închideți-o din nou (în poziția orizontală).

Fig: 7.51 - Vana (poziția verticală)

TS00308

15. Rotiți comutatorul de control al setului de alimentare la poziția „Funcționare normală” (Fig: 7.47).
16. Repetați pașii 10-15 până când măsurătoarea arcului obținută este 335mm.
17. Montați șurubul de fixare al ventilului cu solenoid.
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(8) Înlocuirea blindajului fălcii fixe

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Înainte de a efectua întreținerea unității concasorului mașina trebuie oprită și decuplată corect.

NOTĂ
Pentru înlocuirea pieselor de uzură a concasorului este nevoie de un echipament de ridicare adecvat.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Înainte de a putea demonta falca fixă trebuie (Fig: 7.52) scoasă pana de fixare. Ajungeți la cele patru
șuruburi care fixează pana prin partea din spate a cadrului fălcilor.

Fig: 7.52 - Pana fălcii fixe

TS00310

4.

Când slăbiți șuruburile împingeți ușor pana în afară și atașați instalația de ridicat înainte ca toate
piulițele să fie scoase.

5.

După ce instalația de ridicat a fost montată scoateți complet piulițele și trageți pana în afară și ridicați
în sus.

6.

Împingeți cu atenție înainte placa fălcii fixe cu aproximativ 100mm. Folosiți o proptea din lemn în
spatele plăcii pentru a o fixa în loc.

7.

Găurile de ridicare sunt situate la marginea de sus a plăcii fălcii. Treceți câte o cheie de tachelaj prin
fiecare din aceste găuri. Folosiți o instalație de ridicat corectă, ridicați cu atenție placa fălcii în sus pe
verticală și scoateți-o din concasor.

8.

Trebuie eliminate toate acumulările de material sau de praf din jurul urechilor sudate pe partea din
spate a cadrului concasorului și de asemenea de la cele trei picioare în formă de cârlig de la fundul
cadrului. Este imperativ ca această procedură să fie aplicată deoarece în caz contrar materialul va
împiedica așezarea noi plăcii a fălcii în poziția corectă.

9.

Placa fixă a concasorului poate în mod normal fi răsucită o dată înainte de a trebui înlocuită. Totuși,
este imperativ să se mențină cel puțin 20% din grosimea dinților (la capătul de uzură al plăcii). Dacă
a mai rămas mai puțin de 20% din grosimea dinților pana plăcii fixe nu va mai avea de ce să se prindă
iar placa fălcii nu va mai sta fixă. În acest caz placa nu mai trebuie întoarsă ci înlocuită cu una nouă.
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10. Apoi, tot cu ajutorul unei instalații de ridicat corecte, se lasă în jos cu atenție (sau se răsucește) placa
fălcii înapoi în poziție. Asigurați-vă că placa se așază corect pe cele trei picioare în formă de cârlig de
la marginea de fund a cadrului. După ce placa s-a așezat corect lăsați-o să cadă puțin în spate până la
propteaua din lemn.
11. Demontați cheile de tachelaj și instalația de ridicat.
12. Țineți propteaua din lemn cu atenție ca aceasta să nu cadă în spatele plăcii. Împingeți ușor placa înainte
și scoateți propteaua de lemn din spatele acesteia. După ce propteaua a fost scoasă cu grijă, lăsați-o
să cadă înapoi în poziție.
13. Placa trebuie așezată central pe urechile de montaj de pe cadrul concasorului. Placa trebuie mutată
puțin dintr-o parte în alta pentru a ajunge în poziția corectă.
14. Verificați placa pe toate părțile să nu existe spații goale vizibile. Dacă se văd spații goale la oricare din
marginile plăcii înseamnă că poziția nu este corectă.
15. După ce ați constatat că placa este așezată corect ridicați cu atenție pana fălcii în poziția din partea de
sus a plăcii fălcii (Fig: 7.52).
16. Introduceți cele patru șuruburi de montaj asigurându-vă de așezarea corectă a capetelor șuruburilor
și de faptul că șaibele Polly au fost instalate.
17. Piulițele nu trebuie strânse până la maximum. Este vital ca piulițele să fie strânse corect, în caz contrar
acestea se vor desface în timpul funcționării. Prin urmare, asigurați-vă că reveniți la piulițe și strângețile de câteva ori succesiv.
18. Dat fiind că în timpul operației se va introduce o pană de falcă șuruburile trebuie strânse din nou după
primele 4 - 8 ore de funcționare și trebuie verificate în mod regulat după aceea.
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(9) Înlocuirea plăcii de la falca oscilantă

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Înainte de a efectua întreținerea unității concasorului mașina trebuie oprită și decuplată corect.

NOTĂ
Pentru înlocuirea pieselor de uzură a concasorului este nevoie de un echipament de ridicare adecvat.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți motorul și implementați decuplarea și etichetele de oprire a accesului.

3.

Înainte de a putea demonta falca oscilantă trebuie (Fig. 7.53) scoasă pana acesteia.

Fig: 7.53 - Blocul penei fălcii oscilante

TS00311

4.

Ajungeți la cele trei șuruburi care fixează pana prin partea din spate a corpului fălcilor.

5.

Când slăbiți șuruburile împingeți ușor pana în afară și atașați instalația de ridicat înainte ca toate
piulițele să fie scoase. După ce instalația de ridicat a fost montată scoateți complet piulițele și trageți
în afară și ridicați în sus.

6.

Dacă pana se dovedește greu de scos ați putea scoate placa montată direct deasupra penei. Pentru
aceasta scoateți cele trei șuruburi și clemele de la marginea de sus a plăcii. Apoi placa poate fi ridicată
drept în sus mărind astfel accesul la pană.

7.

Împingeți cu atenție înainte placa fălcii oscilante cu aproximativ 100mm. Folosiți o proptea din lemn
în spatele plăcii pentru a o fixa în loc.

8.

Găurile de ridicare sunt situate la marginea de sus a plăcii fălcii. Treceți câte o cheie de tachelaj prin
fiecare din aceste găuri. Folosiți o instalație de ridicat corectă, ridicați cu atenție placa fălcii în sus pe
verticală și scoateți-o din concasor.

9.

Trebuie îndepărtate toate acumulările de material sau de praf din și din jurul locașurilor dar și de la
urechile conice din partea de jos a corpului fălcilor. Este imperativ ca această procedură să fie aplicată
deoarece în caz contrar materialul va împiedica așezarea noi plăcii a fălcii în poziția corectă.

10. Placa oscilantă a concasorului poate în mod normal fi răsucită o dată înainte de a trebui înlocuită. Totuși,
este imperativ să se mențină cel puțin 20% din grosimea dinților (la capătul de uzură al plăcii). Dacă a
mai rămas mai puțin de 20% din grosimea dinților pana plăcii oscilante nu va mai avea de ce să se prindă
iar placa fălcii nu va mai sta fixă. În acest caz placa nu mai trebuie întoarsă ci înlocuită cu una nouă.
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11. Apoi, tot cu ajutorul unei instalații de ridicat corecte, se lasă în jos cu atenție (sau se răsucește) placa fălcii
înapoi în poziție. Asigurați-vă că placa se așază corect pe urechile conice de la partea de jos a corpului
fălcilor. După ce placa s-a așezat corect lăsați-o să cadă puțin în spate până la propteaua din lemn.
12. Demontați cheile de tachelaj și instalația de ridicat.
13. Țineți propteaua din lemn cu atenție ca aceasta să nu cadă în spatele plăcii. Împingeți ușor placa înainte
și scoateți propteaua de lemn din spatele acesteia. După ce propteaua a fost scoasă cu grijă, lăsați-o
să cadă înapoi în poziție.
14. Placa trebuie amplasată central pe urechile de montaj ale corpului fălcilor. Placa trebuie mutată puțin
dintr-o parte în alta pentru a ajunge în poziția corectă.
15. Verificați placa pe toate părțile să nu existe spații goale vizibile. Dacă se văd spații goale la oricare din
marginile plăcii înseamnă că poziția nu este corectă.
16. După ce ați constatat că placa este așezată corect ridicați cu atenție pana fălcii în poziția din partea de
sus a plăcii fălcii, așa cum se arată în (Fig. 7.53).
17. Introduceți cele trei șuruburi de montaj asigurându-vă de așezarea corectă a capetelor șuruburilor și
de faptul că șaibele Poly au fost instalate.
18. Piulițele nu trebuie strânse până la maximum. Este vital ca piulițele să fie strânse corect, în caz contrar
acestea se vor desface în timpul funcționării. Prin urmare, asigurați-vă că reveniți la piulițe și strângețile de câteva ori succesiv.
19. Dat fiind că în timpul operației se va introduce o pană de falcă șuruburile trebuie strânse din nou după
primele 4 - 8 ore de funcționare și trebuie verificate în mod regulat după aceea.
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(10) Înlocuirea plăcilor de uzură laterale

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Înainte de a efectua întreținerea unității concasorului mașina trebuie oprită și decuplată corect.

NOTĂ
Pentru înlocuirea pieselor de uzură a concasorului este nevoie de un echipament de ridicare adecvat.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Scoateți concasorul în afară la maximum pentru a lăsa un spațiu gol maxim în camera concasorului.

3.

Îndepărtați tot materialul de pe plăci și din jurul acestora.

4.

Plăcile de uzură din partea de sus trebuie scoase înaintea plăcilor de uzură din partea de jos (Fig: 7.54).
Scoateți doar câte o placă odată.

TS00312
Fig: 7.54 - Plăcile de uzură ale concasorului

5.

Accesul la șuruburile de montaj ale plăcilor de uzură se face pe la exteriorul cadrului concasorului.

6.

Urmăriți ordinea în care trebuie scoase șuruburile, piulițele și șaibele deoarece acestea trebuie montate
la loc în aceleași poziții.

7.

Slăbiți șuruburile de montaj. Înainte de a scoate complet piulițele împingeți ușor în afară partea de sus
a plăcii de uzură. Atașați instalația de ridicat la gaura de ridicare din partea de sus a plăcii de uzură.

8.

După ce instalația de ridicat a fost montată scoateți complet piulițele și ridicați placa de uzură în sus.

9.

După ce plăcile de uzură au fost ridicate și scoase îndepărtați tot materialul și tot praful din jurul punctelor
de așezare a plăcilor. Este imperativ ca această procedură să fie aplicată, în caz contrar materialul va
împiedica așezarea plăcilor de uzură în poziția corectă.

10. Ridicați noile plăci de uzură în poziția corectă, începând cu plăcile de uzură din partea de jos. Introduceți
șuruburile și piulițele de montaj fără a le strânge și în aceeași ordine în care au fost scoase.
11. Îndepărtați instalația de ridicat.
12. Strângeți șuruburile la maximum. Este vital ca piulițele să fie strânse corect, în caz contrar acestea se
vor desface în timpul funcționării. De aceea, asigurați-vă că reveniți la piulițe și strângeți-le de câteva
ori succesiv.
13. Pe măsură ce plăcile cele noi se așază în timpul funcționării, șuruburile vor trebui strânse din nou după
primele 40 de ore de funcționare.
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(11) Înlocuirea basculei

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Înainte de a efectua întreținerea unității concasorului mașina trebuie oprită și decuplată corect.

NOTĂ
Pentru înlocuirea pieselor de uzură a concasorului este nevoie de un echipament de ridicare adecvat.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Asigurați-vă că materialul a fost îndepărtat din alimentator, din concasor și de pe banda transportoare
pentru produs.

3.

Opriți mașina, opriți motorul, puneți sistemele de blocare și etichetele de izolare.

4.

Scoateți cauciucul de protecție a basculei și clema (Fig. 7.55).

TS00313
Fig: 7.55 - Cauciucul de protecție a basculei

5.

Introduceți lanțurile de ridicare pe la partea de sus a concasorului și prin partea din față de jos a fălcilor
oscilante (Fig. 7.56).

Fig: 7.56 - Lanțurile de ridicare

TS00314

6.

Atașați lanțurile de ridicare la basculă. Întindeți lanțurile doar atât cât să poată prelua greutatea basculei,
atunci când aceasta este eliberată.

7.

Eliberați tensiunea din basculă după cum urmează:

8.

Pe panoul principal de comandă răsuciți cheia de contact la prima poziție (Fig: 7.57). Nu porniți motorul.
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Fig: 7.57 - Cheia de contact

9.

TS00216

Deschideți ușa de la panoul de comandă a tensiunii din resorturi.

10. Opriți sistemul de tensionare a resorturilor răsucind comutatorul de control în poziția oprit (Fig. 7.58).

Manual
Extend

FUSE 1

Off
Normal
Operation

FUSE 2

Fig: 7.58 - Comutatorul de control

TS00306

11. Rotiți maneta (Fig: 7.59) în sensul invers acelor de ceasornic, în poziția verticală. În acest fel se va elibera
presiunea din resorturile basculei.

Fig: 7.59 - Vana (poziția verticală)

TS00308

12. Răsuciți comutatorul de control (Fig: 7.60) la poziția ‘EXTENSIE MANUALĂ’. Țineți comutatorul în poziție
până când pistoanele de reglaj ale basculei se extind complet. În acest moment resorturile trebuie să
fie complet eliberate. Răsuciți comutatorul înapoi în poziția oprit (Fig. 7.58).
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Fig: 7.60 - Comutatorul de control

TS00304

13. Rotiți cheia de contact la poziția oprit (Fig: 7.61) și decuplați mașina.

Fig: 7.61 - Cheia de contact

TS00218

14. Când tensiunea a fost eliminată slăbiți piulițele de la capetele cilindrilor basculei (Fig: 7.62). Slăbiți
piulițele atât cât să alunece resorturile în față, ieșind din locașurile de montaj.

Fig: 7.62 - Cilindrii basculei

TS00315

15. Trebuie ca acum pistoanele și resorturile să fie libere să pivoteze în jos, ieșind din montură.
16. Demontați bara de protecție a basculei de pe corpul concasorului (Fig. 7.63).
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Fig: 7.63 - Bara de protecție a basculei

TS00316

17. Introduceți barele de susținere în fața penelor de reglaj (Fig: 7.64), în ambele părți ale concasorului. În
acest fel penele de reglaj nu vor fi lăsate să alunece în față atunci când bascula este scoasă.

Fig: 7.64 - Blocarea penelor de reglaj

TS00318

18. Atașați un vinci acționat manual la setul de fălci și scoateți setul de fălci din basculă (Fig: 7.65). În acest
fel bascula va fi eliberată din suporturile sale.

Fig: 7.65 - Vinciul manual

TS00319

19. În momentul în care setul de fălci este împins complet în față introduceți bara de protecție a basculei
prin cea de a doua gaură din partea laterală a corpului concasorului (Fig: 7.66). În acest fel se va preveni
căderea înapoi a setului de fălci către basculă în cazul în care vinciul scapă în mod accidental.
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Fig: 7.66 - Bara de protecție
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20. Acum bascula poate fi ridicată complet în corpul concasorului (Fig. 7.67).

Fig: 7.67 - Demontare placă articulată

TS00321

21. Pentru a monta la loc bascula aplicați procedura de mai sus în ordine inversă.
22. După ce bascula a fost montată trebuie reajustată mărimea de concasare și resorturile basculei trebuie
întinse. Pentru informații privind această operație vezi („PASUL 13 - Reglarea mărimii de concasare”
de la pagina 5-23).
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(12) Întreținerea acumulatorului basculei

Stocare azot.

⚠ PERICOL

Fumatul interzis.
A nu se expune la flacără deschisă.

NOTĂ
Acumulatorul plin cu azot (Fig. 7.68) trebuie verificat regulat pentru a se asigura că se menține
presiunea corectă.

Fig: 7.68 - Acumulatorul

TS00322

În general pierderile de azot de la acumulator sunt foarte scăzute. Totuși, este recomandat să se facă
un control regulat al presiunii de încărcare, pentru a nu se lăsa ca pistonul să atingă capacul de capăt
sau ca vasul ori diafragma să se deformeze prea mult dacă există o cădere de presiune p0.
Presiunea de pre-încărcare p0 indicată pe etichetă sau pe corpul acumulatorului trebuie resetată
după fiecare nouă instalare sau reparație și apoi trebuie verificată cel puțin o dată în săptămâna
următoare. Dacă se detectează pierderi de azot va trebui făcut un alt control după aproximativ 4
luni. Dacă după această perioadă nu se mai constată vreo modificare a presiunii, o verificare anuală
va fi suficientă. Veți avea nevoie de o încărcare generală și de o unitate de testare (FPU-1) cu care să
se verifice presiunea din acumulator.
(a) Controalele la acumulatorul basculei

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Verificați în mod regulat nivelul uleiului hidraulic din rezervorul acumulatorului. Uleiul trebuie să rămână
la nivelul indicatorului (Fig: 7.69). Completați dacă este necesar.

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Pagina 7-67

700i
CAT C7.1 Tier 4

Întreținerea

TS00323
Fig: 7.69 - Nivelul uleiului din acumulator

3.

Dacă utilizarea se face în mod corect lampa verde de pe latura cutiei acumulatorului (Fig: 7.70) se va
aprinde ori de câte ori se face pornirea mașinii. Dacă uleiul scade sub nivelul de jos lampa verde se
va stinge iar motorul se va opri. Uleiul din rezervor trebuie completat înainte de a reporni motorul.

TS00324
Fig: 7.70 - Lampa verde a acumulatorului

4.

Atunci când motorul acumulatorului merge se va auzi (Fig: 7.71) o sirenă de avertizare. Dacă soneria
merge continuu în timpul funcționării, acest lucru poate indica o defecțiune în sistem.

TS00325
Fig: 7.71 - Sirena de avertizare a acumulatorului

5.

Uleiul din rezervor (Fig. 7.69) trebuie schimbat după primele 800 de ore de funcționare și apoi după
2500 de ore de funcționare.

6.

Pentru mai multe informații privind acumulatorul, consultați manualul acumulatorului livrat împreună
cu prezentul manual.
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7.16 Schema instalației hidraulice
(1) Model standard
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(2) Modelul B-Spec
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Transportul

⚠ AVERTISMENT
Înainte de a încerca să transportați mașina trebuie să citiți și să vă însușiți toate instrucțiunile de
siguranță din Secțiunea 2. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la deces sau accidentări
grave.

(1) Prezentare generală a modului de transportare

NOTĂ
Prezenta secțiune are rolul de a vă ghida prin procedurile de pregătire a mașinii pentru transport.
Asigurați-văi că aplicați toate aceste proceduri pentru a preveni accidentări și/sau avarierea mașinii.
IMPORTANT: Din cauza diferitelor reglementări, privind transportul și expedierea existente în lume,
această mașină poate necesita diferite modalități de ambalare.. În acest manual, se va considera că
mașina va fi transportată în configurația „demontată”. În consecință, s-ar putea ca unele proceduri să
nu fie aplicabile. În această situație ignorați o anumită instrucțiune și treceți la secțiunea următoare.
Verificați normele de transport locale înainte de a încerca să transportați mașina.
Pregătirea acestei mașini pentru transport TREBUIE efectuată doar de personal bine instruit și
autorizat. Trebuie să participe cel puțin doi oameni și trebuie respectate limitele privind vârsta minimă.
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8.1

Procedurile de transport

NOTĂ
Procedurile de mai jos trebuie aplicate în ordinea indicată pentru a pregăti mașina în mod corect
pentru transport. Detaliile privind fiecare procedură se regăsesc în paginile următoare.

PROCEDURĂ
1.

„PASUL 1 - Curățarea mașinii de tot materialul”, pagina 8-4.

2.

„PASUL 2 - Decuplarea sistemului de reținere a prafului”, pagina 8-5

3.

„PASUL 3 - Ridicarea capătului de jos al transportorului pentru produse”, pagina 8-7.

4.

„PASUL 4 - Plierea transportorului de resturi”, pagina 8-9.

5.

„PASUL 5 - Poziția de transport a ramei grătarului canalului de alimentare”, pagina 8-12.

6.

„PASUL 6 - Deplierea nacelelor și a balustradei pasarelei de sus”, pagina 8-13.

7.

„PASUL 7 - Demontarea luminilor de întreținere (opționale)”, pagina 8-16.
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(1) PASUL 1 - Curățarea mașinii de orice materiale

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Atunci când folosiți o instalație de spălat sub presiune trebuie să purtați apărătoare facială, ochelari
de protecție și haine de protecție.

NOTĂ
Atunci când spălați cu apă sub presiune acordați o atenție specială zonelor sensibile cum ar fi
componentele electrice și etichetele de siguranță. Nu spălați niciodată componentele electrice cu apă
sub presiune. Dacă vreo etichetă de siguranță este deteriorată sau este eliminată în mod accidental,
ea trebuie înlocuită imediat.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Îndepărtați orice materiale de pe mașină și din jurul acesteia.

4.

Ar putea fi necesară folosirea apei sub presiune pentru a înlătura tot materialul fixat.

5.

Verificați ca pe mașină să nu fi rămas material care să se poată desprinde în timp ce mașina este
transportată.
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(2) PASUL 2 - Decuplarea sistemului de reținere a prafului

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Purtați hamuri de siguranță atunci când lucrați la înălțimi mai mari de 2 metri (6' 5").

NOTĂ
Dacă pe mașină a fost montat un sistem de reținere a prafului acesta va trebui să aibă două bare de
desprăfuire. Una dintre ele se va afla pe canalul de intrare în concasor (Fig. 8.1).

TS00244
Fig: 8.1 - Bara de pulverizare la canalul concasorului

Cealaltă va fi amplasată pe transportorul de produse (Fig. 8.2).

TS00245
Fig: 8.2 - Bara de pulverizare la transportorul de produse

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Dacă la sistem nu s-a racordat o pompă de apă, decuplați sursa adecvată de apă direct de la distribuitorul
de apă (Fig. 8.3).
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Fig: 8.3 - Racordarea alimentării cu apă

4.

TS00246

Dacă pe mașină s-a montat deja o pompă de apă, verificați ca sursa principală de apă să fie decuplată
de la filtrul de apă (Fig. 8.4).

TS00247
Fig: 8.4 - Racordarea alimentării cu apă la filtru

5.

Odată ce sursa principală de apă este decuplată, goliți toată apa rămasă în instalație.
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(3) PASUL 3 - Ridicarea capătului de jos al transportorului pentru produse

NOTĂ
Un senzor este montat la partea inferioară a transportorului de produse. Acest lucru nu permite
mașinii să se deplaseze pe șenile atunci când transportorul a fost coborât în poziția de lucru.
Pentru a deplasa mașina pe șenile, capătul de jos al transportorului de produse trebuie ridicat în
poziția de transport (Fig. 8.5).

TS00248
Fig: 8.5 - Secțiunea capătului de jos

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Asigurați-vă că lanțurile de susținere sunt desprinse de transportor în ambele părți ale mașinii (Fig.
8.6). Înfășurați lanțurile în jurul traversei la care sunt atașate și fixați-le în poziția pentru transport.

Fig: 8.6 - Lanțurile de susținere desprinse

TS00250

3.

Porniți motorul conform procedurii.

4.

Mergeți la ventilul de control din partea spate dreaptă a mașinii (Fig. 8.7).
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TS00236
Fig: 8.7 - Ventilele de control din partea dreaptă spate

5.

Cu motorul la turație redusă apăsați ușor în sus maneta de comandă de ridicare a cozii transportorului
de produse (Fig. 8.8).

TS00251
Fig: 8.8 - Maneta de comandă a ridicării cozii transportorului de produse

6.

Ridicați complet transportorul până la poziția de transport.
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(4) PASUL 4 - Plierea transportorului de resturi

Pericol de strivire.

⚠ AVERTISMENT

Contactul cu transportoarele în mișcare poate duce la deces sau la accidentări grave.
Stați la distanță de transportoare atunci când acestea se pliază pentru transport sau se desfășoară
pentru a ajunge la poziția de lucru.

NOTĂ
Transportorul de resturi trebuie pliat în poziția pentru transport înainte ca nacelele să fie depliate.
Acordați o atenție deosebită atunci când pliați transportorul de resturi în poziția de transport. Verificați
ca motorul să funcționeze la turație scăzută. Atingeți delicat atunci când acționați maneta de control
hidraulic, astfel încât transportorul să se plieze printr-o mișcare lină și continuă.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Demontați întinzătorul și suportul cablului de sârmă (Fig: 8.9).

Fig: 8.9 - Întinzătorul și cablul

4.

TS00239

Dacă pe mașină a fost montată opțiunea cu transportor de resturi telescopic, scoateți știfturile de
blocare (FIG. 8.10) din ambele părți ale transportorului.

TS00240
Fig: 8.10 - Găurile telescopice (opțiunea cu transportor de deșeuri extins)

5.

Scoateți șuruburile care fixează cele două secțiuni ale transportorului una de cealaltă. Punctele de
prindere sunt amplasate pe partea interioară a cadrului transportorului, la punctul de pivotare (Fig. 8.11).
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TS00238
Fig: 8.11 - Șuruburile de fixare a transportorului de resturi

6.

Porniți motorul conform procedurii de pornire și mențineți-i turația minimă de rpm.

7.

Treceți la ventilul de control din partea spate stânga a mașinii (Fig: 8.12).

TS00235
Fig: 8.12 - Ventilele de control din partea stângă spate

8.

Dacă este montat transportorul extins pentru resturi împingeți ușor în jos acest transportor, partea
dinspre capăt, cu ajutorul manetei de control (reperul 4, Fig. 8.13). Retrageți complet partea dinspre
capăt până la poziția de transport.

TS00229
Fig: 8.13 - Ventilele de control ale nacelei stânga

9.

Împingeți ușor în sus maneta de control a transportorului pentru resturi (reperul 3, Fig. 8.13). Pliați
transportorul printr-o mișcare constantă până când se ajunge la poziția de transport. Acordați o atenție
deosebită benzii transportoare și furtunurilor hidraulice atașate, în timp ce transportorul se strânge.
Asigurați-vă că acestea nu prind sau nu agață vreo parte a mașinii.

10. Montați clemele de fixare pentru transport (Fig. 8.14).
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TS00228
Fig: 8.14 - Clemele de transport ale transportorului de resturi

11. Cu ajutorul unor benzi zimțate sau bride adecvate fixați furtunurile hidraulice și banda transportoare
într-o poziție adecvată pentru transport.
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(5) PASUL 5 - Poziția de transport a ramei grătarului canalului de alimentare

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

NOTĂ
Pentru ridicarea ramei grătarului în poziția de transport va fi nevoie de instalații de ridicat și platforme
de lucru.

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Purtați hamuri de siguranță atunci când lucrați la înălțimi mai mari de 2 metri (6' 5").

PROCEDURĂ
1.

Asigurați-vă accesul în condiții de siguranță, de pe platforma superioară și atașați o instalație de ridicat
adecvată la rama grătarului (Fig. 8.15). Rotiți rama grătarului încet și cu grijă până în poziția de transport.

Fig: 8.15 - Rotirea ramei grătarului
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(6) PASUL 6 - Deplierea nacelelor și a balustradei pasarelei de sus

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

NOTĂ
Plierea trebuie făcută de doi oameni. O persoană va observa felul în care nacelele sunt deblocate și
pliate de la o anumită distanță, pentru a se asigura că nu există obstacole în timpul plierii. Cealaltă
persoană va acționa manetele hidraulice.

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Purtați hamuri de siguranță atunci când lucrați la înălțimi mai mari de 2 metri (6' 5").

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Trebuie să ajungeți în siguranță la butonul de oprire de urgență de la platforma superioară și să îl
deconectați (Fig 8.16).

TS00329
Fig: 8.16 - Buton de oprire în caz de urgență

4.

Trebuie să ajungeți în siguranță la balustrada platformei superioare și să scoateți șuruburile de fixare
din partea inferioară (Fig 8.17).

TS00328
Fig: 8.17 - Șuruburile de fixare a balustradelor
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5.

Ridicați și rotiți cu atenție balustrada platformei în poziția de transport (Fig. 8.18).

TS00327
Fig: 8.18 - Poziție de transport a platformei superioare

6.

Cuplați și porniți motorul conform procedurii.

7.

Treceți la manetele hidraulice de pliere a nacelelor, situate în partea interioară a șasiului și în spatele
mașinii (Fig. 8.19).

Fig: 8.19 - Ventilele de control spate

8.

TS00262

De la ventilul de comandă hidraulică din partea dreaptă (Fig. 8.19), împingeți în sus maneta de comandă
4 (Fig. 8.20) pentru a debloca știfturile de blocare ale nacelei din partea dreaptă si din dreapta spate.

TS00230
Fig: 8.20 - Ventilele de control al nacelei dreapta

9.

Asigurați-vă că știftul de blocare a nacelei dreapta spate este scos din elementul de blocare (Fig: 8.21).

700i
CAT C7.1 Tier 4

Pagina 8-14

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Transportul

TS00231
Fig: 8.21 - Elementul de fixare a nacelei spate

10. Asigurați-vă că știftul de blocare a nacelei dreapta este scos din elementul de blocare (Fig. 8.22).

TS00232
Fig: 8.22 - Elementele de blocare ale nacelei dreapta

11. De la ventilul de comandă hidraulică din partea stângă (Fig. 8.19), împingeți în sus maneta de comandă
2 (Fig. 8.23) pentru a debloca știfturile de blocare ale nacelei din partea stângă și din stânga spate.
Repetați pașii 5 & 6 în partea stângă a mașinii.

TS00229
Fig: 8.23 - Ventilele de control ale nacelei stânga

12. De la ventilul de comandă hidraulică din partea dreaptă (Fig. 8.19), împingeți în jos maneta de comandă
3 (Fig: 8.20) pentru a coborî nacela din spate. Continuați să coborâții nacela până când aceasta ajunge
în poziția de transport/orizontală.
13. De la ventilul de comandă hidraulică din partea dreaptă (Fig. 8.19), împingeți în jos maneta de comandă
2 (Fig. 8.20) pentru a coborî nacela din dreapta. Continuați să coborâții nacela până când aceasta ajunge
în poziția orizontală/de transport.
14. De la ventilul de comandă hidraulică din partea stângă (Fig. 8.19), împingeți în jos maneta de comandă
1 (Fig. 8.19) pentru a coborî nacela din stânga. Continuați să coborâții nacela până când aceasta ajunge
în poziția orizontală/de transport.
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(7) PASUL 7 - Demontarea luminilor de întreținere (opționale)

Pericol de cădere.

⚠ AVERTISMENT

Căderea de pe această mașină poate provoca moartea sau accidentarea gravă.
Nu vă urcați pe mașină. Utilizați o platformă de ridicare adecvată.

INSTRUCȚIUNE DE SIGURANȚĂ
Purtați hamuri de siguranță atunci când lucrați la înălțimi mai mari de 2 metri (6' 5").

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Opriți mașina și instalați blocajele și etichetele de oprire a accesului.

3.

Cu ajutorul unei platforme de lucru adecvate ajungeți la luminile de lucru din parte din față a mașinii.

4.

Decuplați conexiunea electrică apoi scoateți șuruburile de fixare și rotiți luminile din față (Fig. 8.24) în
poziția de transport. Verificași ca racordul electric să fie protejat și asigurat pe timpul transportului.

TS00242
Fig: 8.24 - Luminile frontale de întreținere

5.

Ajungeți la luminile de lucru situate pe pasarela unității de alimentare a mașinii (Fig. 8.25). Decuplați
conexiunea electrică apoi scoateți șurubul de fixare și coborâți stâlpul de iluminat în poziția de transport
și asigurați-l cu șurubul de fixare. Verificași ca racordul electric să fie protejat și asigurat pe timpul
transportului.

TS00243
Fig: 8.25 - Luminile de lucru de pe pasarela unității de alimentare
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8.2

Verificări finale

NOTĂ
Atunci când fixați mașina pe remorca de transport NU vă folosiți de niciun punct de pe șenile pentru
a lega mașina de remorcă. Folosiți întotdeauna punctele de prindere prevăzute pe șasiu.
Este responsabilitatea contractantului pentru transport să fixeze bine mașina pe bordul
transportatorului.

PROCEDURĂ
1.

Respectați toate avertismentele de siguranță.

2.

Faceți un control final pentru a vă asigura că pe mașină nu au rămas scule sau alte obiecte.

3.

Verificați ca toate componentele să fi fost corect fixate astfel încât să nu deplaseze sau balanseze în
timpul transportului.

4.

Verificați ca dimensiunile de transport să fie corecte conform prevederilor din locul în care mașina
trebuie transportată.

5.

Verificați ca mașina să fie corect fixată pe remorca în care va fi transportată.
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Pagină lăsată goală în mod intenționat.
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9

Depanare

9.1

Depanare generală
Descriere

Cauza posibilă

Remediul

Oprire în caz de urgență inițiată

Eliberați butonul de oprire în caz de
urgență care a fost apăsat.

Nivel scăzut de combustibil
Nivel lichid de răcire redus
Nivel scăzut ulei hidraulic
Mașina se oprește în mod automat

Concasorul se decuplează

700i
CAT C7.1 Tier 4

Ulei de lubrifiere a conului concasor
scăzut

Umpleți dacă este necesar.

Uleiul de motor scăzut
Temperatură ridicată a uleiului
hidraulic

Verificați funcționarea răcitorului
de ulei, curățați-l sau înlocuiți-l dacă
este necesar.

Temperatură ridicată a agentului de
răcire

Controlați radiatorul, curățați dacă
este necesar. Verificați funcționarea
ventilatorului.

Concasorul s-a blocat

Izolați mașina și eliminați blocajul
într-o manieră sigură. Verificați
materialul concasat și asigurați-vă că
aplicația este adecvată.

Curelele de transmisie ale
concasorului sunt rupte

Inspectați curelele și înlocuiți-le
dacă este necesar.

Ambreiajul s-a decuplat

Consultați manualul producătorului
ambreiajului pentru mai multe
informații.
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9.2

Defectoscopia sistemului hidraulic

(1) Zgomot anormal/excesiv
POMPELE
Cauza posibilă

Măsuri recomandate
Înlocuiți sitele murdare.

Cavitație

Curățați linia de intrare înfundată.
Curățați răsuflătoarea de ventilație a rezervorului.
Strângeți racordul unde apare scurgerea.
Umpleți rezervorul până la nivelul corect.

Aer în fluid

Evacuați aerul din sistem.
Înlocuiți garnitura axului pompei.
Strângeți cuplajul.

Cuplajele

Verificați starea garniturilor și rulmenților.

Pompa este uzată sau avariată

Reparați sau înlocuiți.
MOTOARELE

Cauza posibilă

Măsuri recomandate
Realiniați cuplajul.

Cuplaj nealiniat sau slăbit

Verificați starea.

Motorul este uzat sau avariat

Reparați sau înlocuiți.
VIBRAȚII MECANICE

Cauza posibilă
Nealiniere, aliniați cuplajul
Vibrații la țevi

Măsuri recomandate
Realiniați cuplajul.
Verificați starea.
Strângeți clemele de prins țevile și adăugați mai multe
cleme dacă este necesar.
VENTILELE DE REDUCERE A PRESIUNII

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Cauza posibilă

Măsuri recomandate

Reglare incorectă

Instalați un manometru și reglați presiunea de setare a
ventilului. Verificați ca setarea să nu fie prea apropiată
de presiunea de lucru sau de vreo altă setare a
ventilului.

Ventil uzat sau avariat

Reparați sau înlocuiți.
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(2) Căldură excesivă
POMPELE
Cauza posibilă

Măsuri recomandate

Pompa este uzată sau avariată

Reparați sau înlocuiți.

VENTILELE DE REDUCERE A PRESIUNII
Cauza posibilă

Măsuri recomandate

Setare incorectă

Instalați un manometru și reglați presiunea de setare.
VÂSCOZITATE PREA SCĂZUTĂ

Cauza posibilă

Măsuri recomandate

Uleiul este afectat

Goliți uleiul și umpleți cu ulei proaspăt.

Contaminare cu apă

Descoperiți și reparați sursa de apă și apoi umpleți cu
ulei proaspăt.

Ulei necorespunzător

Goliți uleiul și umpleți cu uleiul corect.

(3) Debit ncorect
DEBIT LIPSĂ
Cauza posibilă

Măsuri recomandate
Înlocuiți sitele murdare.

Pompa nu primește fluid

Curățați linia de intrare înfundată.
Curățați răsuflătoarea de ventilație a rezervorului.

Motorul pompei nu funcționează
Pompă-acționare
Tot debitul trece
Pompă avariată

Reparați sau înlocuiți.
Verificați să nu existe avarii la pompă ori la acționare.
Înlocuiți și aliniați cuplajul forfecat.
Reglați ventilul de reducere a presiunii sau setările
ventilului de reducere.
Verificați să nu existe avarii la pompă ori la acționare.
Înlocuiți și aliniați cuplajul.
DEBIT SCĂZUT

Cauza posibilă

Măsuri recomandate

Controlul de debit este setat prea
jos

Reglați

DEBIT RIDICAT

700i
CAT C7.1 Tier 4

Cauza posibilă

Măsuri recomandate

Controlul de debit este setat prea
sus

Reglați
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(4) Uleiul face spumă
REZERVOARELE
Cauza posibilă

Măsuri recomandate

Nivelul uleiului din rezervor este
prea scăzut

Adăugați ulei după cum este necesar.

CONDUCTA DE ASPIRAȚIE
Cauza posibilă

Măsuri recomandate

Fisură sau scurgere la conducta de Reparați sau înlocuiți.
aspirație

(5) Funcționarea
NU EXISTĂ MIȘCARE
Cauza posibilă

Măsuri recomandate

Cilindrul sau motorul sunt avariate Reparați sau înlocuiți.
MIȘCARE LENTĂ
Cauza posibilă

Măsuri recomandate

Vâscozitatea fluidului este prea
mare

Fluidul poate fi prea rece sau prea murdar.
Schimbați cu un fluid curat, de vâscozitatea corectă.

Cilindrul sau motorul sunt avariate Reparați sau înlocuiți.
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9.3

Coduri de defect
Motorul electronic al acestei mașini are un sistem de feedback pentru diagnosticare. Prin urmare,
dacă se produce o avarie la motor se va crea un registru de defecțiuni. Registrul de defecțiuni
poate fi accesat de la afișajul panoului de comandă principal.
Ecranul „Defecte la motor” (Fig. 9.1) se accesează de la meniul principal prin selectarea pictogramei
„Defecte la motor”.

1
2
3

TS00351
Fig: 9.1 - Ecranul cu registrul defecțiunilor la guvern

Articol

Selectare meniuri

1

SPN (numărul parametrului suspect)

2

FMI (identificator al modului de defectare)

3

Aici se va afișa numărul de dăți în care a apărut
defecțiunea

Defecțiunile arhivate pot fi vizualizate pe ecranul „Istoricul defecțiunilor” (Fig. 9.2).

3
1

4

2

TS00350
Fig: 9.2 - Ecranul cu registrul defecțiunilor la mașină

Articol

700i
CAT C7.1 Tier 4

Selectare meniuri

1

Denumirea controlerului la care se referă
informațiile de pe ecran

2

Conectorul și numărul pin de la controler

3

Aici se arată informațiile privind intrările / ieșirile

4

Defecțiunile sunt indicate cu roșu
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(1) Erorile mașinii

NOTĂ
În momentul în care se produce o defecțiune mașina se oprește și imediat se face diagnosticarea. Nu
utilizați niciodată mașina atunci când există vreo defecțiune. Utilizarea mașinii în condițiile prezenței
unei defecțiuni poate avaria componentele.
Cod de
defecțiune

Descriere defecțiune

Cauză

Măsuri

1

Apăsarea opririi de urgență

Butonul de oprire de urgență a fost
apăsat.

Motorul este oprit, toate ieșirile sunt
oprite.

2

Motorul este suprasolicitat

S-a încercat prea mult timp să se
oprească motorul cu manivela.

Demararea motorului este suprimată.

3

Nivelul fluidului hidraulic scăzut

Nivelul uleiului hidraulic este scăzut

Motorul este oprit, vezi: Nivelul uleiul
hidraulic.

Temperatura sistemului hidraulic ridicată

Temperatura sistemului hidraulic este
deasupra temperaturii de avertizare
setată.

Alimentator oprit:
4

Consultați: Temperatura sistemului
hidraulic.
consultați: Avertisment temp. sist.
hidraulic.
Motorul oprit:

5

6

Temp. critică la sistemul hidraulic

Temperatura sistemului hidraulic este
deasupra temperaturii critice setate.

Consultați: Temperatura sistemului
hidraulic.
Consultați: Temp. critică la sistemul
hidraulic.
Alimentator oprit:

Nivel scăzut de combustibil

Nivelul combustibilului este sub 10%.

7

Defecțiune la senzorul de nivel al
combustibilului

Semnalul senzorului nivelului de
combustibil nu se încadrează în
parametri.

8

Temperatura ambreiajului

Comutatorul de temperatură a
ambreiajului este activ.

Ambreiajul este oprit.

9

Presiunea ambreiajului

Presostatul pentru uleiul din ambreiaj
este activ.

Ambreiajul este oprit.

10

Metal detectat

Detectorul de metale a sesizat prezența
metalului.

11

Viteză redusă a transportorului

Viteza transportorului este mai mică
decât viteza de avertizare.

Consultați: Nivelul de combustibil.
Fără vreo acțiune, doar informare:
Consultați: Nivelul de combustibil.

Alimentator oprit:
Consultați: Detector de metale.
Alimentator oprit:
Consultați: Avertisment transportor.
Consultați: Viteză transportor.
Concasor oprit:

12

Concasor lent

Viteza concasorului este mai mică decât
valoarea critică.

Consultați: Viteza concasorului.
Consultați: Concasor PPR.
Consultați: Concasor în stare critică.
Fără acțiune:

Tipul de mașină a fost modificat

Punctul setat pentru tipul de mașină a
fost modificat.

14

Regimul acumulatorului

Acumulatorul nu este în regimul de
funcționare corect.

Concasorul este blocat.

15

Comutatorul pentru camera concasorului

Comutatorul pentru camera concasorului
nu funcționează corect.

Motorul oprit.

16

Oprirea manuală este apăsată

Butonul de oprire a controlului manual al
șenilelor este apăsat.

Motorul oprit.

17

Defecțiune la senzorul de temperatură
hidraulică

Semnalul la senzorul de
temperatură hidraulică este în afara
parametrilor(scurtcircuit la împământare
sau circuit deschis).

13
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Consultați: Tipul utilajului.

Nu, doar informare.
Consultați: Temperatura sistemului
hidraulic.
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Cod de
defecțiune

Descriere defecțiune

Cauză

Măsuri

18

Defecțiune la comanda manuală a
șenilelor

Un semnal la comutatorul pentru șenile
era pornit în timpul pornirii preliminare
a șenilelor.

Șenile blocate.

19

Defecțiune comutator stânga

Comutatorul șenilei stânga comandă în
același timp mersul înainte și înapoi.

Șenile blocate.

20

Defecțiune comutator dreapta

Comutatorul șenilei dreapta comandă în
același timp mersul înainte și înapoi.

Șenile blocate.

21

Defecțiune la comutator atât pentru
mers înainte cât și înapoi

Semnalele de mers înainte și înapoi sunt
trimise simultan.

Șenile blocate.

22

Nivel scăzut în rezervorul DEF

Nivelul rezervorului DEF este mai mic
decât nivelul de avertizare pentru
rezervorul DEF.

23

Fără semnal radio

Nu există semnal radio în timpul
mersului șenilelor.

Șenile blocate.

24

Buton de oprire radio apăsat

Oprirea radio (RTC10 / RTC8) apăsată.

Motorul oprit.

25

Defecțiune la comutatorul șenilelor

Sunt activate atât radioul cât și comanda
în timpul mersului șenilelor.

Șenile blocate.

26

Nivel scăzut al uleiului la basculă

Nivelul uleiului din instalația basculei
este scăzut.

Concasorul este oprit.

27

Defecțiune la presiunea la basculă

Defecțiune la sistemul de alimentare a
basculei, nu s-a încărcat în 10s.

Concasorul este oprit.

28

Trebuie efectuat service

Trebuie efectuat service-ul la mașină.

Niciuna

29

Transportorul nu se află în poziția ridicat

Secțiune spate a transportorului
principal nu este ridicată.

30

Defecțiune la releul șenilelor

Releul șenilelor este pornit sau oprit la
momentul nepotrivit.

Șenile blocate, motor oprit.

31

Defecțiune la mers înainte stânga

Defecțiune ieșire de mers înainte la
șenila stânga.

Șenile blocate.

32

Defecțiune la mers înapoi stânga

Defecțiune ieșire de mers înainte la
șenila stânga.

Șenile blocate.

33

Defecțiune la mers înainte dreapta

Defecțiune ieșirea de mers înainte la
șenila dreapta.

Șenile blocate.

34

Defecțiune la mers înapoi dreapta

Defecțiune ieșire de mers înapoi șenila
dreapta.

Șenile blocate.

35

Defecțiune la presiunea uleiului de
ambreiaj (led)

Ledul indicator de presiune a uleiului de
ambreiaj este aprins sau clipește.

Ambreiajul este blocat.

36

Defecțiune la temperatura uleiului de
ambreiaj (LED)

Ledul indicator de temperatură a uleiului
de ambreiaj este aprins sau pâlpâie.

Ambreiajul este blocat.

37

Defecțiune la filtrul pentru uleiul de
ambreiaj (LED)

Ledul indicator al filtrului de ulei de
ambreiaj este aprins sau pâlpâie.

Ambreiajul este blocat.

38

Defecțiune la sistemul de siguranță al
ambreiajului (LED)

Ledul indicator al sistemului de siguranță
al ambreiajului este aprins sau pâlpâie.

Ambreiajul este blocat.

39

Defecțiune la blocarea ambreiajului (LED)

Ledul indicator al blocării ambreiajului
este aprins sau pâlpâie.

Ambreiaj blocat

40

Defecțiune de suprasarcină la ambreiaj
(LED)

Ledul indicator al suprasarcinii la
ambreiaj este aprins sau pâlpâie.

Ambreiajul este blocat.

41

Eroare supra-turație ambreiaj (LED)

Ledul indicator al supraturației la
ambreiaj este aprins sau clipește.

Ambreiajul este blocat.

42

Defecțiune la bobina ambreiajului (LED)

Ledul indicator al defecțiunilor la bobina
ambreiajului este aprins sau pâlpâie.

Ambreiajul este blocat.

43

Ambreiajul nu a cuplat.

Ambreiajul nu a cuplat după o comandă
de cuplare.

Motorul oprit.

44

Ambreiajul nu a decuplat.

Ambreiajul nu a decuplat după o
comandă de decuplare.

Motorul oprit.

45

Ambreiajul s-a decuplat

Ambreiajul decuplează fără o comandă
de decuplare.

Motorul oprit.
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Alimentator oprit:
Consultați: Avertisment rezervor DEF.

Șenile blocate:
Consultați: Senzorul de ridicare a
transportorului.
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Cod de
defecțiune

Descriere defecțiune

Cauză

Măsuri
Motorul oprit:

46

Presiune scăzută ulei ambreiaj

Presiunea uleiului de ambreiaj este mai
scăzută decât valoarea setată.

50

Software de pornire a testării!!

Software exclusiv pentru testare.

(zero).

51

FTC trebuie să fie >= 1,03

Versiunea de firmware FTC este
incorectă.

Nu, doar informare.

52

FTC deconectat

Sistemul FTC este deconectat.

Motorul oprit.

53

IO48 trebuie să fie >= 1,00

Versiunea de firmware IO48 este
incorectă.

Nu, doar informare.

54

IO48 deconectat

Sistemul IO48 este deconectat.

Motorul oprit.

55

Ambreiaj deconectat

Controlerul PT-Tech al ambreiajului este
deconectat.

Ambreiajul este blocat.

57

J1939 deconectat

J1939 / motorul este deconectat.

Nu, doar informare.

58

Comanda manuală a șenilelor
deconectată

Sistemul de comandă manuală a
șenilelor este deconectat.

Șenile blocate.
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Consultați: Durata de aplicare a presiunii
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(2) Coduri de defecțiune la motor

NOTĂ
În momentul în care se produce o defecțiune mașina se oprește și imediat se face diagnosticarea. Nu
utilizați niciodată mașina atunci când există vreo defecțiune. Utilizarea mașinii în condițiile prezenței
unei defecțiuni poate avaria componentele.
Pentru mai multe informații privind sistemul de diagnosticare a motorului consultați cartea tehnică
editată de producătorul motorului
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939

Cod CDL și descriere

Procedura de depanare

"248-9
Conexiunea Cat Data nu realizează
comunicarea
"248-14
CAT Data Link: Instrucțiune specială

Depanare, „Data Link - Test”

Depanare, „Starea de configurare a legăturii de date - Test”

1076-5
Solenoidul de șuntare a răcirii
motorului: Curent sub normal

Depanare, „Controlul ventilatorului de răcire - Test”

1076-6
Solenoidul de șuntare a răcirii
motorului: Curent peste normal

Depanare, „Controlul ventilatorului de răcire - Test”

1603-9
Modulul control al mașinii: Rata de
actualizare anormală

Depanare, „CAN Data Link - Test”

1603-14
Modulul control al mașinii:
Instrucțiune specială
27-3

3407-3

EGR nr. 1 Poziție supapă: Tensiune
peste normal

Senzor de poziție a ventilului EGR:
Tensiune peste normal

27-4

3407-4

EGR nr. 1 Poziție supapă: Tensiune
sub normal

Senzor de poziție a ventilului EGR:
Tensiune sub normal

29-3

774-3

Poziția 2 a pedalei de accelerație:
Tensiune peste normal

Senzorul de poziție a accelerației
secundare: Tensiune peste normal

29-4

774-4

Poziția 2 a pedalei de accelerație:
Tensiune sub normal”

Senzorul de poziție a accelerației
secundare: Tensiune sub normal

29-8

774-8

Poziția 2 a pedalei de accelerație:
Frecvență, perioadă sau lățime
impuls anormală

Senzorul de poziție a accelerației
secundare: Frecvență, perioadă sau
lățime impuls anormală

91-2

91-2

Poziția 1 a pedalei de accelerație:
Neregulat, intermitent sau incorect

Senzor de poziție a accelerației:
Neregulat, intermitent sau incorect

91-3

91-3

Poziția 1 a pedalei de accelerație:
Tensiune peste normal

Senzor de poziție a accelerației:
Tensiune peste normal

91-4

91-4

Poziția 1 a pedalei de accelerație:
Tensiune sub normal”

Senzor de poziție a accelerației:
Tensiune sub normal

700i
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Depanare, „Starea de configurare a legăturii de date - Test”

Depanare, „Poziția supapei - Test”

Depanare, „Poziția supapei - Test”

Depanare, „Controlul vitezei (analogic) - Test” sau Depanare,
„Controlul vitezei (PWM) - Test”
Depanare, „Controlul vitezei (analogic) - Test” sau Depanare,
„Controlul vitezei (PWM) - Test”

Depanare, „Controlul vitezei (PWM) - Test”

Depanare, „Circuite de comutare (comutator de accelerație
multipoziție) - Test”
Depanare, „Controlul vitezei (analogic) - Test” sau Depanare,
„Controlul vitezei (PWM) - Test”
Depanare, „Controlul vitezei (analogic) - Test” sau Depanare,
„Controlul vitezei (PWM) - Test”
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Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939

Cod CDL și descriere

91-8

91-8

Pedala de accelerație în poziția
1: Frecvență anormală, impuls =
lățimea sau perioada

Senzor de poziție a accelerației:
Frecvență anormală, impuls = lățime
sau perioada

"97-3

"3547-3

Indicator de apă în combustibil:
Tensiune peste normal”

Apă la comutatorul instalației de
combustibil: Tensiune peste normal”

"97-4

"3547-4

Indicator de apă în combustibil:
Tensiune sub normal”

Apă la comutatorul instalației de
combustibil: Tensiune sub normal”

"100-3

"100-3

Presiune ulei de motor: Tensiune
peste normal”

Senzor de presiune a uleiului de
motor: Tensiune peste normal”

"100-4

"100-4

Presiune ulei de motor: Tensiune
sub normal”

Senzor de presiune a uleiului de
motor: Tensiune sub normal”

"105-3

"172-3

Colector de admisie motor nr.
1 Temperatură: Tensiune peste
normal”

Senzorul de temperatură a aerului
la colectorul de admisie: Tensiune
peste normal”

"105-4
Colector de admisie motor nr. 1
Temperatură: Tensiune sub normal”
"107-3
Presiune diferențială filtru de aer
motor 1: „Tensiune peste normal”
"107-4
Presiune diferențială filtru de aer
motor 1: Tensiune sub normal”

Senzorul de temperatură a aerului
la colectorul de admisie: Tensiune
sub normal”
"582-3
Comutator de presiune diferențială
la filtrul de aer: Tensiune peste
normal”
"582-4
Comutator de presiune diferențială
la filtrul de aer: Tensiune sub
normal”

"108-3

"3528-3
Senzor de presiune atmosferică:
Tensiune peste normal”

"108-4

"3528-4

Presiune barometrică: Tensiune sub
normal”

Senzor de presiune atmosferică:
Tensiune sub normal”

Temperatură lichid de răcire motor:
Tensiune peste normal”

Depanare, „Apă în combustibil - Test”

Depanare, „Apă la testarea combustibilului”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”
Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

Comutator cu 2 fire: Depanare, „Circuite de comutare
(comutator de obturare a filtrului de aer) - Test” senzor cu 3
fire: Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test
(senzori la conectorul J1 ECM)”
Comutator cu 2 fire: Depanare, „Circuite de comutare
(comutator de obturare a filtrului de aer) - Test” senzor cu 3
fire: Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test
(senzori la conectorul J1 ECM)”
Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”
Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

"110-3
Senzor de temperatură lichid
de răcire motor: Tensiune peste
normal”

"110-4

"110-4

Temperatură lichid de răcire motor:
Tensiune sub normal”

Senzor de temperatură lichid de
răcire motor: Tensiune sub normal”

"157-3

"1797-3

Presiune rampă de dozare injector
motor nr. 1: Tensiune peste normal”

Senzor de presiune la linia de
combustibil: Tensiune peste normal”

"157-4

"1797-4

Presiune rampă de dozare injector
motor nr. 1: Tensiune sub normal”

Senzor de presiune la linia de
combustibil: Tensiune sub normal”

"157-12

"1797-12

Presiune rampă de dozare injector
motor nr. 1: Defecțiune”

Senzor de presiune la linia de
combustibil: Defecțiune”

Ediția 4.1 (EN)
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Depanare, „Controlul vitezei (PWM) - Test”

"172-4

Presiune barometrică: Tensiune
peste normal”

"110-3

Procedura de depanare
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Depanare, „Semnal de la senzor(analogice, pasive) - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”
Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”
Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

700i
CAT C7.1 Tier 4

Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939

Cod CDL și descriere

"168-3

"168-3

Potențial / putere baterie, intrare 1:
Tensiune peste normal

Tensiune instalația electrică:
Tensiune peste normal

"168-4

"168-4

Potențial I putere la baterie, intrare
1: Tensiune sub normal”

Tensiune instalația electrică:
Tensiune sub normal”

"172-3

"2526-3

Temperatură admisie aer motor:
Tensiune peste normal”

Senzor de temperatură la admisia
aerului: Tensiune peste normal”

"172-4

"2526-4

Temperatură admisie aer motor:
Tensiune sub normal”

Senzor de temperatură la admisia
aerului: Tensiune sub normal”

"174-3
Temperatură combustibil motor 1:
Tensiune peste normal”
"174-4
Temperatură combustibil motor 1:
Tensiune sub normal”
"190-8
Turație motor: Frecvență, perioadă
sau lățime impuls anormală”
"411-2
Presiune diferențială recirculare gaz
de eșapament motor: Neregulat,
intermitent sau incorect”
"411-3
Presiune diferențială recirculare
gaz de eșapament motor: Tensiune
peste normal”
"411-4
Presiune diferențială recirculare gaz
de eșapament motor: Tensiune sub
normal”
"411-13
Presiune diferențială recirculare
gaz de eșapament motor: Necesită
calibrare”
"412-3
Temperatură recirculare gaz de
eșapament motor: Tensiune peste
normal”
"412-4
Temperatură recirculare gaz de
eșapament motor: Tensiune sub
normal”
"441-3
Temperatură auxiliar nr. 1: Tensiune
peste normal”

Depanare, „Sursă de alimentare electrică - Test”

Depanare, „Sursă de alimentare electrică - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

"174-3
Senzor de temperatură a
combustibilului: Tensiune peste
normal”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

"174-4
Senzor de temperatură a
combustibilului: Tensiune sub
normal”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

"190-8
Senzor de turație a motorului:
Frecvență, perioadă sau lățime
impuls anormală”
"3387-2
Senzor de presiune diferențială EGR:
Neregulat, intermitent sau incorect”
"3387-3
Senzor de presiune diferențială EGR:
Tensiune peste normal”
"3387-4
Senzor de presiune diferențială EGR:
Tensiune sub normal”

Depanare, „Turație/ciclu de funcționare - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

"3387-13
Senzor de presiune diferențială EGR:
Necesită calibrare”

Depanare, „Calibrarea senzorului este necesară - Test”

"3386-3
Senzor de temperatură EGR:
Tensiune peste normal”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

"3386-4
Senzor de temperatură EGR:
Tensiune sub normal”
„Senzor de temperatură ulei
hidraulic 600-3: Tensiune peste
normal”

"441-4

"6004

Temperatură auxiliar nr. 1: Tensiune
sub normal”

Senzor temperatură ulei hidraulic:
Tensiune sub normal”

700i
CAT C7.1 Tier 4

Procedura de depanare
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Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”
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Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939

Cod CDL și descriere

"558-2

"1634-2

Întrerupător ralanti minim pedala
de accelerație nr. 1: Neregulat,
intermitent sau incorect”

Comutator de validare mers în gol
nr. 1: Neregulat, intermitent sau
incorect”

"626-5

"2417-5

Dispozitiv de pornire motor 1:
Curent sub normal”

Solenoid de comandă injecție eter:
Curent sub normal”

"626-6

"2417-6

Dispozitiv de pornire motor 1:
Curent peste normal”

Solenoid de comandă injecție eter:
Curent peste normal”

"630-2
Memorie calibrare: Neregulat,
intermitent sau incorect”

Defecțiune la parametrul
programat: Neregulat, intermitent
sau incorect”

"631-2

"253-2
Modul personalizare: Neregulat,
intermitent sau incorect”

"637-11

"261-11

Senzor ciclu de funcționare motor:
Alt mod de defectare”

Defecțiune de defazare la
sincronizarea motorului”

"639-9

"247-9

J1939 Rețea nr. 1: Rata de
actualizare anormală

SAE J1939 Data Link: Rata de
actualizare anormală

"639-14

"247-14

J1939 Rețea nr. 1: Instrucțiune
specială”

SAE J1939 Data Link: Instrucțiune
specială”

"649-5

"3512-5

Comandă de control regulator
presiune de aspirație eșapament
motor: Curent sub normal”

Regulator presiune de aspirație
eșapament motor: Curent sub
normal”

"649-6

"3512-6

Comandă de control regulator
presiune de aspirație eșapament
motor: Curent peste normal”

Regulator presiune de aspirație
eșapament motor: Curent peste
normal”

"651-2

"1-2

Cilindru injector motor nr. 01:
Neregulat, intermitent sau incorect”

Cilindru nr. 1 Injector: Neregulat,
intermitent sau incorect”

"651-5

"1-5

Cilindru injector motor nr. 01:
Curent sub normal”

Cilindru nr. 1 Injector: Curent sub
normal”

"651-6

"1-6

Cilindru injector motor nr. 01:
Curent peste normal”

Cilindru nr. 1 Injector: Curent peste
normal”

"652-2

"2-2

Cilindru injector motor nr. 02:
Neregulat, intermitent sau incorect”

Cilindrul nr. 2. Injectorul: Neregulat,
intermitent sau incorect”

"652-5

"2-5

Cilindru injector motor nr. 02:
Curent sub normal”

Cilindrul nr. 2. Injectorul: Curent sub
normal”

"652-6

„2-6 Cilindrul nr. 2. Injectorul:
Curent peste normal”

"653-2

"3-2

Cilindru injector motor nr. 03:
Neregulat, intermitent sau incorect”

Cilindru nr. 3 Injector: Neregulat,
intermitent sau incorect”
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Depanare, „Validarea de ralanti - Test”

Depanare, „Asistare la pornire cu eter - Test”

Depanare, „Asistare la pornire cu eter - Test”

"268-2

Modul de calibrare: Neregulat,
intermitent sau incorect”

Cilindru injector motor nr. 02:
Curent peste normal”

Procedura de depanare
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Depanare, „Parametri de configurare”

Depanare, „Software-ul ECM - Instalare”

Depanare, „Turație/ciclu de funcționare - Test”

Depanare, „CAN Data Link - Test”

Depanare, „Starea de configurare a legăturii de date - Test”

Depanare, „Ventil cu servomotor - Test”

Depanare, „Ventil cu servomotor - Test”

Depanare, „Date injector incorecte - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Date injector incorecte - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Date injector incorecte - Test”

700i
CAT C7.1 Tier 4

Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939

Cod CDL și descriere

"653-5

"3-5

Cilindru injector motor nr. 03:
Curent sub normal”

Cilindru nr. 3 Injector: Curent sub
normal”

"653-6

"3-6

Cilindru injector motor nr. 03:
Curent peste normal”

Cilindru nr. 3 Injector: Curent peste
normal”

"654-2

"4-2

Cilindru injector motor nr. 04:
Neregulat, intermitent sau incorect”

Cilindru nr. 4 Injector: Neregulat,
intermitent sau incorect”

"654-5

"4-5

Cilindru injector motor nr. 04:
Curent sub normal”

Cilindru nr. 4 Injector: Curent sub
normal

654-6

"4-6

Cilindru injector motor nr. 04:
Curent peste normal

Cilindru nr. 4 Injector: Curent peste
normal”

"655-2

"5-2

Cilindru injector motor nr. 05:
Neregulat, intermitent sau incorect”

Cilindru nr. 5 Injector: Neregulat,
intermitent sau incorect”

655-5

"5-5

Cilindru injector motor nr. 05:
Curent sub normal

Cilindru nr. 5 Injector: Curent sub
normal”

655-6

"5-6

Cilindru injector motor nr. 05:
Curent peste normal

Cilindru nr. 5 Injector: Curent peste
normal”

"656-2

"6-2

Cilindru injector motor nr. 06:
Neregulat, intermitent sau incorect”

Cilindru nr. 6 Injector: Neregulat,
intermitent sau incorect”

656-5

"6-5

Cilindru injector motor nr. 06:
Curent sub normal

Cilindru nr. 6 Injector: Curent sub
normal”

656-6

"6-6

Cilindru injector motor nr. 06:
Curent peste normal

Cilindru nr. 6 Injector: Curent peste
normal”

"676-5

"2246-5

Releu bujie incandescentă motor:
Curent sub normal”

Releu de susținere a pornirii de la
bujie: Curent sub normal”

"676-6

"2246-6

Releu bujie incandescentă motor:
Curent peste normal”

Releu de susținere a pornirii de la
bujie: Curent peste normal”

677-5

"444-5

Releu cu servomotor pentru
demaror motor: Curent sub normal

Releu demaror motor: Curent sub
normal”

677-6
Releu cu servomotor pentru
demaror motor: Curent peste
normal

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Date injector incorecte - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Date injector incorecte - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Date injector incorecte - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Solenoid injector - Test”

Depanare, „Asistare la pornire cu bujie incandescentă - Test”

Depanare, „Asistare la pornire cu bujie incandescentă - Test”

Depanare, „Test releu (releu de pornire)”

"444-6
Releu demaror motor: Curent peste
normal”

"678-3

"41-3

ECU Alimentare curent continuu 8 V:
Tensiune peste normal”

Alimentare curent continuu 8 volți:
Tensiune peste normal”

"723-8

" 342-8

Senzor turație motor nr. 2:
Frecvență, perioadă sau lățime
impuls anormală”

Senzor turație motor secundar:
Frecvență, perioadă sau lățime
impuls anormale

700i
CAT C7.1 Tier 4

Procedura de depanare
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Depanare, „Test releu (releu de pornire)”

Depanare, „Alimentare senzor - Test”

Depanare, „Turație/ciclu de funcționare - Test”
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Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939
1075-5
Pompă electrică de creștere
a presiunii la motor pentru
alimentarea cu combustibil a
motorului: Curent sub normal
1075-6
Pompă electrică de creștere
a presiunii la motor pentru
alimentarea cu combustibil a
motorului: Curent peste normal
"1076-5
Control supape pompă injecție de
combustibil la motor: Curent sub
normal”
"1076-6

Cod CDL și descriere
3666-5
Releu pompă de ridicare pentru
alimentarea cu combustibil a
motorului: Curent sub normal

Releu pompă de ridicare pentru
alimentarea cu combustibil a
motorului: Curent peste normal
"18-5
Ventil de control al combustibilului:
Curent sub normal”
"18-6
Ventil de control al combustibilului:
Curent peste normal”

"1176-3

"2738-3

Presiunea de intrare a
compresorului turbosuflantei 1 a
motorului: Tensiune peste normal”

Turbosuflanta nr. 1 Senzorul de
presiune la admisia compresorului:
Tensiune peste normal”

"1176-4

"2738-4

Presiunea de intrare a
compresorului turbosuflantei 1 a
motorului: Tensiune sub normal”

Turbosuflanta nr. 1 Senzorul de
presiune la admisia compresorului:
Tensiune sub normal”

"1184-3

"3782-3

Turbocompresor motor nr. 1
Temperatura evacuare turbină:
Tensiune peste normal”

Turbocompresor motor Senzor de
temperatură evacuare turbină:
Tensiune peste normal”

"1184-4

"3782-4

Turbocompresor motor nr. 1
Temperatura evacuare turbină:
Tensiune sub normal”

Turbocompresor motor Senzor de
temperatură evacuare turbină:
Tensiune sub normal”

"1184-8

"3782-8

Turbocompresor motor nr. 1
Temperatura evacuare turbină:
Frecvență, perioadă sau lățime
impuls anormală”

Turbocompresor motor Senzor de
temperatură evacuare turbină:
Frecvență, perioadă sau lățime
impuls anormală”

Turbocompresor motor nr. 1
Antrenare supapă de descărcare:
Curent sub normal”
"1188-6
Turbocompresor motor nr. 1
Antrenare supapă de descărcare:
Curent peste normal”
"1196-2
Stări statut componentă antifurt:
Neregulat, intermitent sau incorect”
"1196-9
Stări statut componentă antifurt:
Rata de actualizare anormală
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Depanare, „Pompa de transfer combustibil”

3666-6

Control supape pompă injecție de
combustibil la motor: Curent peste
normal”

"1188-5

Procedura de depanare

"526-5
Antrenare supapă de descărcare la
turbină: Curent sub normal”
"526-6
Antrenare supapă de descărcare la
turbină: Curent peste normal”

Depanare, „Pompa de transfer combustibil”

Depanare, „Supapă cu solenoid - Test (supapă cu solenoid care
se conectează la ECM-ul motorului)”

Depanare, „Supapă cu solenoid - Test (supapă cu solenoid care
se conectează la ECM-ul motorului)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J1 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J1 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

Depanare, „Supapă cu solenoid - Test (supapă cu solenoid care
se conectează la ECM-ul motorului)”

Depanare, „Supapă cu solenoid - Test (supapă cu solenoid care
se conectează la ECM-ul motorului)”

"1639-2
Modulul sistemului de securitate al
mașinii: Neregulat, intermitent sau
incorect”

Depanare, „CAN Data Link - Test”

"1639-9
Modulul sistemului de securitate
al mașinii: Rata de actualizare
anormală
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Depanare, „CAN Data Link - Test”

700i
CAT C7.1 Tier 4

Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939

Cod CDL și descriere

"1231-9

"2348-9

J1939 Rețea nr. 2: Rata de
actualizare anormală

SAEJ1939 Data Link nr. 2: Rata de
actualizare anormală

"1231-14

"2348-14

J1939 Rețea nr. 2: Instrucțiune
specială”

SAEJ1939 Data Link nr. 2:
Instrucțiune specială”

"1235-9

"5856-9

J1939 Rețea nr. 3: Rata de
actualizare anormală

SAE J1939 Data Link nr. 3: Viteză
anormală de actualizare”

"1235-14

"5856-14

J1939 Rețea nr. 3: Instrucțiune
specială”

SAE J1939 Data Link nr. 3:
Instrucțiune specială”

"1381-3

"2247-3

Presiunea de intrare la pompa
de alimentare cu combustibil a
motorului: Tensiune peste normal”

Senzor de presiune la admisia
pompei de transfer combustibil:
Tensiune peste normal”

"1381-4

"2247-4

Presiunea de intrare la pompa
de alimentare cu combustibil a
motorului: Tensiune sub normal”

Senzor de presiune la admisia
pompei de transfer combustibil:
Tensiune sub normal”

"1761-3
Post-tratament 1 Nivelul
din rezervorul de fluid de la
eșapamentul diesel: Tensiune peste
normal”
"1761-4
Post-tratament 1 Nivelul
din rezervorul de fluid de la
eșapamentul diesel: Tensiune sub
normal

Depanare, „Starea de configurare a legăturii de date - Test”

Depanare, „CAN Data Link - Test”

Depanare, „Starea de configurare a legăturii de date - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzor
la conectorul J1 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzor
la conectorul J1 ECM)”

Depanare, „Senzor rezervor DEF - Test”

"3130-4
Post-tratament nr. 1 Rezervor de
reactiv catalizator SCR nr. 1 Senzor
de nivel: Tensiune sub normal”

"2630-3

"3372-3
Răcitor de aer alimentare motor nr.
1 Senzor de temperatură evacuare:
Tensiune peste normal”

"2630-4

"3372-4

Temperatură evacuare răcitor aer
comprimat de la motor: Tensiune
sub normal”

Răcitor de aer alimentare motor nr.
1 Senzor de temperatură evacuare:
Tensiune sub normal”

"2634-5

Depanare, „CAN Data Link - Test”

"3130-4
Post-tratament nr. 1 Rezervor de
reactiv catalizator SCR nr. 1 Senzor
de nivel: Tensiune peste normal”

Temperatură evacuare răcitor aer
comprimat de la motor: Tensiune
peste normal”

Releu de putere: Curent sub normal:
Curent sub normal”

Procedura de depanare

„3467-5 Releu de putere principal:
Curent sub normal”

"2634-6

"3467-6

Releu de putere: Curent sub normal:
Curent peste normal”

Releu de putere principal: Curent
peste normal”

Depanare, „Senzor rezervor DEF - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

Depanare, „Releu - Test (releu de putere ECM)”

Depanare, „Releu - Test (releu de putere ECM)”

"2791-5
Control supape Recirculare gaze de
eșapament (EGR) motor: Curent sub
normal”
"2791-6
Control supape Recirculare gaze de
eșapament (EGR) motor: Curent
peste normal”

„3405-5 Control ventil EGR: Curent
sub normal”
"3405-6
Control ventil EGR: Curent peste
normal”

"2882-2

"1743-2

Selectare capacitate alternativă
motor: Neregulat, intermitent sau
incorect”

Comutator selector al regimului de
funcționare a motorului: Neregulat,
intermitent sau incorect”

700i
CAT C7.1 Tier 4

Depanare, „Ventil cu servomotor - Test”
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Depanare, „Supapă motorizată - Test”

Depanare, „Selectarea regim - Test”
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Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939

Cod CDL și descriere

"3031-3

"3134-3

Post-tratament 1 Temperatura
din rezervorul de fluid de la
eșapamentul diesel: Tensiune peste
normal”

Post-tratament nr. 1 Rezervor de
reactiv catalizator SCR nr. 1 Senzor
de temperatură: Tensiune peste
normal”

"3031-4

"3134-4

Post-tratament 1 Temperatura
din rezervorul de fluid de la
eșapamentul diesel: Tensiune sub
normal”

Post-tratament nr. 1 Rezervor de
reactiv catalizator SCR nr. 1 Senzor
de temperatură: Tensiune sub
normal”

"3216-5

"3002-5

Nox de admisie posttratare nr. 1:
Curent sub normal”

Senzor de nivel la evacuarea NOx de
la motor: Curent sub normal”

"3216-6

"3002-6

Nox de admisie posttratare nr. 1:
Curent peste normal”

Senzor de nivel la evacuarea NOx de
la motor: Curent peste normal”

"3216-11

"3002-11

Nox de admisie posttratare nr. 1: Alt
mod de defectare”

Senzor de nivel la evacuarea NOx de
la motor: Alt mod de defectare”

"3216-12

"3002-12

Nox de admisie posttratare nr. 1:
Defecțiune”

Senzor de nivel la evacuarea NOx de
la motor: Defecțiune”

"3226-5
NOx de evacuare posttratare nr. 1:
Curent sub normal”
"3226-6
NOx de evacuare posttratare nr. 1:
Curent peste normal”
"3226-11

Post-tratament nr. 1 Evacuare nr.
1 Senzor de nivel NOx: Curent sub
normal”

"3609-12

NOx de evacuare posttratare nr. 1:
Defecțiune”

Post-tratament nr. 1 Evacuare nr. 1
Senzor de nivel NOx: Defecțiune”

Temperatura gazului la intrarea
filtrului de particule: Tensiune sub
normal
3242-8
„Temperatură gaz de admisie
DPF posttratare nr. 1: Frecvență,
perioadă sau lățime impuls
anormală”
3358-3
Presiune de admisie recirculare
gaze de eșapament motor: Tensiune
peste normal

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Depanare, „Sursă de alimentare electrică - Test”

Depanare, „Sursă de alimentare electrică - Test”

Depanare, „Senzor (tip legătură de date) - Test”

Depanare, „Senzor (tip legătură de date) - Test”

Depanare, „Sursă de alimentare electrică - Test”

Depanare, „Alimentarea cu energie electrică - Test”

"3609-11

"3226-12

3242-4

Depanare, „Senzor rezervor DEF - Test”

"3609-6
Post-tratament nr. 1 Evacuare nr. 1
Senzor de nivel NOx: Curent peste
normal”

NOx de evacuare posttratare nr. 1:
Alt mod de defectare”

3242-3

Depanare, „Senzor rezervor DEF - Test”

"3609-5

Post-tratament nr. 1 Evacuare nr.
1 Senzor de nivel NOx: Alt mod de
defectare”

Temperatura gazului la intrarea
filtrului de particule: Tensiune peste
normal

Procedura de depanare

Depanare, „Senzor (tip legătură de date) - Test”

Depanare, „Senzor (tip legătură de date) - Test”

2452-3
DPF nr. 1 Temperatura la admisie
„Senzor: Tensiune peste normal”

Depanare, „Semnal de la senzor (PWM) - Test”

2452-4
DPF nr. 1 Temperatura la admisie
„Senzor: Tensiune sub normal

Depanare, „Semnal de la senzor (PWM) - Test”

2452-8
„DPF nr. 1 Temperatura la admisie
„Senzor: Frecvență, perioadă sau
lățime impuls anormală”
3385-3
Senzor de presiune admisie EGR:
Tensiune peste normal
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Depanare, „Semnal de la senzor (PWM) - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”
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Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939
3358-4
Presiune de admisie recirculare gaze
de eșapament motor: Tensiune sub
normal
3358-13

Cod CDL și descriere
3385-4
Senzor de presiune admisie EGR:
Tensiune sub normal

Senzor de presiune admisie EGR:
Necesită calibrare”

"3360-3

"3820-3

Post-tratament 1 Controler al
fluidului din eșapamentul diesel:
Tensiune peste normal”

Post-tratament nr. 1 Controler al
fluidului din eșapamentul diesel:
Tensiune peste normal”

"3360-4

"3820-4

Post-tratament 1 Controler al
fluidului din eșapamentul diesel:
Tensiune sub normal”

Post-tratament nr. 1 Controler al
fluidului din eșapamentul diesel:
Tensiune sub normal”

Controler DEF posttratare nr. 1: Rata
de actualizare anormală
3360-12

3820-12

Post-tratament 1 Controler al
fluidului din eșapamentul diesel:
Defecțiune

Post-tratament nr. 1 Controler al
fluidului din eșapamentul diesel:
Defecțiune”

"3361-5

Post-tratament nr. 1 Acționare a
ventilului de dozare a fluidului la
eșapamentul diesel: Curent sub
normal”

"3361-6
Unitatea de dozare catalizator:
Curent peste normal”

"3361-7
Unitatea de dozare catalizator: Nu
răspunde corespunzător”

"3361-11
Unitatea de dozare catalizator: Alt
mod de defectare”

"3361-14
Unitatea de dozare catalizator:
Instrucțiune specială”

Depanare, „Alimentarea modulului de comandă DEF - Test”

Depanare, „Alimentarea modulului de comandă DEF - Test”

Depanare, „CAN Data Link - Test”

Depanare, „Senzor (tip legătură de date) - Test”

"3821-5
Depanare, „Supapă cu solenoid - Test (supapă cu solenoid care
se conectează la unitatea de control al dozării (DCU))”

"3821-6
Post-tratament nr. 1 Acționare a
ventilului de dozare a fluidului la
eșapamentul diesel: Curent peste
normal”

Depanare, „Supapă cu solenoid - Test (supapă cu solenoid care
se conectează la unitatea de control al dozării (DCU))”

"3821-7
Post-tratament nr. 1 Acționare a
ventilului de dozare a fluidului la
eșapamentul diesel: Nu răspunde
corespunzător”

Depanare, „Modulul DEF nu răspunde”

"3821-11
Post-tratament nr. 1 Acționare a
ventilului de dozare a fluidului la
eșapamentul diesel: Alt mod de
defectare”

Depanare, „Modulul DEF nu răspunde”

"3821-14
Post-tratament nr. 1 Acționare a
ventilului de dozare a fluidului la
eșapamentul diesel: Instrucțiune
specială”

3363-5

3126-5

Post-tratament 1 Încălzitorul
rezervorului de fluid de la
eșapamentul diesel: Solenoid:
Curent scăzut

Post-tratament nr. 1 Rezervor de
reactiv catalizator SCR nr. 1 Solenoid
de abatere a agentului de răcire de
la încălzitor: Curent sub normal

700i
CAT C7.1 Tier 4

Depanare, „Calibrarea senzorului este necesară - Test”

"3820-9
Post-tratament nr. 1 Controler al
fluidului din eșapamentul diesel:
Rata de actualizare anormală

Unitatea de dozare catalizator:
Curent sub normal”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

"3385-13

Presiune de admisie recirculare
gaz de eșapament motor: Necesită
calibrare

"3360-9

Procedura de depanare
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Depanare, „Modulul DEF nu răspunde”

Depanare, „Supapă cu solenoid - Test (supapă cu solenoid care
se conectează la unitatea de control al dozării (DCU))”
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Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939

Cod CDL și descriere

"3363-6

"3126-6

Post-tratament 1 Încălzitorul
rezervorului de fluid de la
eșapamentul diesel: Curent peste
normal”

Post-tratament nr. 1 Rezervor de
reactiv catalizator SCR nr. 1 Solenoid
de abatere a agentului de răcire de
la încălzitor: Curent peste normal”

"3363-7
Post-tratament 1 Încălzitorul
rezervorului de fluid de la
eșapamentul diesel: Nu răspunde
corespunzător”
"3509-3

"262-3

Tensiune de alimentare senzor 1:
Tensiune peste normal”

Alimentare curent continuu senzor 5
volți: Tensiune peste normal”

Tensiune de alimentare senzor 1:
Tensiune sub normal”
"3510-3

"2131-3

Tensiune de alimentare senzor 2:
Tensiune peste normal”

Alimentare curent continuu senzor 5
volți nr. 2: Tensiune peste normal”

"3510-4

"2131-4

Tensiune de alimentare senzor 2:
Tensiune sub normal”

Alimentare curent continuu senzor 5
volți nr. 2: Tensiune sub normal”

"3511-11

"3482-11

Tensiune de alimentare senzor 3: Alt
mod de defectare”

Senzor de alimentare nr. 3: Alt mod
de defectare”

"3512-3

"3483-3

Tensiune de alimentare senzor 4:
Tensiune peste normal”

Senzor de alimentare nr. 4: Tensiune
peste normal”

"3512-4

"3483-4

Tensiune de alimentare senzor 4:
Tensiune sub normal”

Senzor de alimentare nr. 4: Tensiune
sub normal”

"3516-2

Post-tratament nr. 1 Senzor de
calitate a reactivului din rezervorul
de catalizator SCR: Neregulat,
intermitent sau incorect (2017 Doar la motoare)”

"3516-11#
Concentrație DEF posttratare nr. 1:
Alt mod de defectare”
"3516-12
Concentrația de reactiv catalizator:
Defecțiune”
"3563-3
Presiune absolută colector de
admisie motor nr. 1: Tensiune peste
normal”
"3563-4
Presiune absolută colector de
admisie motor nr. 1: Tensiune sub
normal”

Ediția 4.1 (EN)
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Depanare, „Temperatură DEF scăzută”

Depanare, „Alimentarea senzorului - Test”

"262-4 5
Senzor de tensiune alimentare
curent continuu: Tensiune sub
normal”

Concentrație DEF posttratare nr. 1:
Neregulat, intermitent sau incorect
(2017 - Doar la motoare)”

Depanare, „Supapă cu solenoid - Test (supapă cu solenoid care
se conectează la unitatea de control al dozării (DCU))”

"3126-7
Post-tratament nr. 1 Rezervor
de reactiv catalizator SCR nr. 1
Solenoid de abatere a agentului de
răcire de la încălzitor: Nu răspunde
corespunzător”

"3509-4

Procedura de depanare

Depanare, „Alimentarea senzorului - Test”

Depanare, „Alimentarea senzorului - Test”

Depanare, „Alimentarea senzorului - Test”

Depanare, „Alimentare senzor pompa DEF - Test”

Depanare, „Turație/ciclu de funcționare - Test”

Depanare, „Turație/ciclu de funcționare - Test”

"3100-2
Depanare, „Senzor (tip legătură de date) - Test”

"3100-11
Post-tratament nr. 1 DEF Senzor de
calitate la rezervorul de fluid: Alt
mod de defectare”

Depanare, „Conversia NOx este scăzută”

"3100-12
Post-tratament nr. 1 Senzor de
calitate a reactivului din rezervorul
de catalizator SCR: Defecțiune”
"1785-3
Senzor de presiune la colectorul de
admisie: Tensiune peste normal”
"1785-4
Senzor de presiune la colectorul de
admisie: Tensiune sub normal”
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Depanare, „Senzor (tip legătură de date) - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J2 ECM)”

700i
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Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939
"3563-13
Presiune absolută colector de
admisie motor nr. 1: Necesită
calibrare”

Cod CDL și descriere
"1785-13
Senzor de presiune la colectorul de
admisie: Necesită calibrare”

"4212-5

"291-5

Statut comandă by-pass antrenare
ventilator: Curent sub normal”

Solenoidul ventilatorului de răcire a
motorului: Curent sub normal”

"4212-6

"291-6

Statut comandă by-pass antrenare
ventilator: Curent peste normal”

Solenoidul ventilatorului de răcire a
motorului: Curent peste normal”

"4212-13
Statut comandă by-pass antrenare
ventilator: În afara calibrării”
4214-5
Acționare de mers înapoi a
ventilatorului motorului: Curent sub
normal

Sistemul ventilatorului de
alimentare a motorului: În afara
calibrării”

Depanare, „Controlul ventilatorului de răcire - Test”

Depanare, „Ventilatorul de răcire - Calibrarea”

Depanare, „Mersul înapoi al ventilatorului de răcire - Test”

Normal
485-6
Solenoid de mers înapoi al
ventilatorului motorului: Curent
peste normal

"4215-3

"267-3

Oprirea la nivelul solului activată:
Tensiune peste normal”

Semnal de intrare pentru oprirea de
la distanță: Tensiune peste normal”

"4215-4

"267-4

Oprirea la nivelul solului activată:
Tensiune sub normal”

Semnal de intrare pentru oprirea de
la distanță: Tensiune sub normal”

4334-4

Depanare, „Controlul ventilatorului de răcire - Test”

485-5
Solenoid de mers înapoi al
ventilatorului motorului: Curent
scăzut

4214-6

Post-tratament 1 Presiunea
absolută la dozatorul fluidului de la
eșapamentul diesel: Tensiune peste
normal

Depanare, „Calibrarea senzorului este necesară - Test”

"1551-13

Acționare de mers înapoi a
ventilatorului motorului: Curent
peste normal

4334-3

Procedura de depanare

Depanare, „Mersul înapoi al ventilatorului de răcire - Test”

Depanare, „Oprirea (la nivelul solului) - Test”

Depanare, „Oprirea (la nivelul solului) - Test”

3090-3
Post-tratament nr. 1 Senzor de
presiune la reactivul de dozare SCR:
Tensiune peste normal”

Depanare, „Senzor de presiune pompa DEF - Test”

3090-4

Post-tratament 1 Presiunea
absolută la dozatorul fluidului de la
eșapamentul diesel: Tensiune sub
normal

Post-tratament nr. 1 Senzor de
presiune la reactivul de dozare SCR:
Tensiune sub normal

4334-7 Post-tratament 1 Presiunea
absolută la dozatorul fluidului de la
eșapamentul diesel: Nu răspunde
corespunzător

3090-7 Post-tratament nr. 1 Senzor
de presiune la reactivul de dozare
SCR: Nu răspunde corespunzător

Depanare, „Presiunea DEF este scăzută”

4337-8 Post-tratament 1
Temperatura la dozatorul fluidului
de la eșapamentul diesel: Frecvență,
perioadă sau lățime impuls
anormală

3096-8 Post-tratament nr. 1 Senzor
nr. 1 de temperatură la reactivul de
dozare SCR: Frecvență, perioadă sau
lățime impuls anormală

Depanare, „Înlocuirea pompei DEF”

„4354-5 Post-tratament 1 Linia de
fluid de eșapament diesel Încălzitor
1: Curent sub normal”

„3110-5 Post-tratament nr. 1 Linia
de reactiv catalizator SCR Încălzitor
nr. 1: Curent sub normal”

Depanare, „Încălzitorul de linie DEF - Test”

„4354-6 Post-tratament 1 Linia de
fluid de eșapament diesel Încălzitor
1: Curent peste normal

„3110-6 Post-tratament nr. 1 Linia
de reactiv catalizator SCR Încălzitor
nr. 1: Curent peste normal”

Depanare, „Încălzitorul de linie DEF - Test”

„4354-12 Încălzitor de linie nr. 1 DEF
posttratare nr. 1: Defecțiune”

„3110-12 Încălzitor de linie nr. 1 DEF
posttratare nr. 1: Defecțiune”

Depanare, „Încălzitorul de linie DEF - Test”

700i
CAT C7.1 Tier 4
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Depanare, „Senzor de presiune pompa DEF - Test”
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Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939

Cod CDL și descriere

4355-5

"3111-5

Post-tratament 1 Linia de fluid
de eșapament diesel Încălzitor 2:
Curent sub normal

Post-tratament nr. 1 Linia de reactiv
catalizator SCR Încălzitor nr. 2:
Curent sub normal”

"4355-6

"3111-6

Post-tratament 1 Linia de fluid
de eșapament diesel Încălzitor 2:
Curent peste normal”

Post-tratament nr. 1 Linia de reactiv
catalizator SCR Încălzitor nr. 2:
Curent peste normal”

4356-5

"3112-5

Post-tratament 1 Linia de fluid
de eșapament diesel Încălzitor 3:
Curent sub normal

Post-tratament nr. 1 Linia de reactiv
catalizator SCR Încălzitor nr. 3:
Curent sub normal”

"4356-6

3112-6

Post-tratament 1 Linia de fluid
de eșapament diesel Încălzitor 3:
Curent peste normal

Post-tratament nr. 1 Linia de reactiv
catalizator SCR Încălzitor nr. 3:
Curent peste”

4360-3
Temperatură gaz de admisie
catalizator SCR posttratare nr. 1:
Tensiune peste normal”
4360-4
„Temperatură gaz de admisie
catalizator SCR posttratare nr. 1:
Tensiune sub normal”

Depanare, „Încălzitorul de linie DEF - Test”

Depanare, „Încălzitorul de linie DEF - Test”

Depanare, „Încălzitorul de linie DEF - Test”

Depanare, „Încălzitor linie DEF - Test”

3105-3
„Post-tratament nr. 1 Gaz de intrare
catalizator SCR
Senzor de temperatură: „Tensiunea
peste normal

Depanare, „Semnal de la senzor (PWM) - Test”

3105-4
Temperatură gaz de admisie
catalizator
SCR posttratare nr. 1: „Tensiune sub
normal”

4360-8

3105-8

Temperatură gaz de admisie
catalizator SCR posttratare nr. 1:
Frecvență, perioadă sau lățime
impuls anormală

Temperatură gaz de admisie
catalizator SCR posttratare nr. 1:
Frecvență, perioadă sau lățime
impuls anormală

4374-5

3118-5

„Post-tratament nr. 1 Turația
motorului pompei pentru fluidul de
la eșapamentul diesel: Curent sub
Normal”

„Post-tratament nr. 1 Senzor de
turație a motorului pompei de
reactiv catalizator SCR: „Curent sub
normal”

4374-6

3118-6

„Post-tratament nr. 1 Turația
motorului pompei pentru fluidul de
la eșapamentul diesel: Curent peste
Normal”

„Post-tratament nr. 1 Senzor de
turație a motorului pompei de
reactiv catalizator SCR: „Curent
peste normal”

4374-8

3118-8

Post-tratament nr. 1 Turația
motorului pompei pentru fluidul de
la eșapamentul diesel: Frecvență,
perioadă sau lățime impuls
anormală

Post-tratament nr. 1 Senzor de
turație a motorului pompei de
reactiv catalizator SCR: Frecvență,
perioadă sau lățime impuls
anormală

4376-5

3862-5

Post-tratament 1 Ventil de retur al
fluidului din eșapamentul diesel:
Curent sub „Normal”

Post-tratament nr. 1 Ventil solenoid
de retur al fluidului din eșapamentul
diesel: Curent sub normal

4376-6

3862-6

Post-tratament 1 Ventil de retur al
fluidului din eșapamentul diesel:
Curent peste normal

Post-tratament nr. 1 Ventil solenoid
de retur al fluidului din eșapamentul
diesel: Curent peste normal

Ediția 4.1 (EN)
10 iunie 2021

Procedura de depanare
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Depanare, „Semnal de la senzor (PWM) - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (PWM) - Test”

Depanare, „Înlocuirea pompei DEF - Test”

Depanare, „Înlocuirea pompei DEF - Test”

Depanare, „Înlocuirea pompei DEF”

Depanare, „Ventil de retur DEF - Test”

Depanare, „Ventil de retur DEF - Test”

700i
CAT C7.1 Tier 4

Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939

Cod CDL și descriere

4376-7

3862-7

Post-tratament 1 Ventil de retur al
fluidului din eșapamentul diesel: Nu
răspunde corespunzător

Post-tratament nr. 1 Ventil solenoid
de retur al fluidului din eșapamentul
diesel: Nu răspunde corespunzător

"4783-3

"3397-3

DPF nr. 1 Semnal mediu funingine:
Tensiune peste normal

DPF nr. 1 Senzor de încărcare cu
funingine: Tensiune peste normal

"4783-4

"3397-4

DPF nr. 1 Semnal mediu funingine:
Tensiune sub normal

DPF nr. 1 Senzor de încărcare cu
funingine: Tensiune sub normal”

"4783-12

"3397-12

DPF nr. 1 Semnal mediu funingine:
Defecțiune”

DPF nr. 1 Senzor de încărcare cu
funingine: Defecțiune”

"4783-21

"3397-21

DPF nr. 1 Semnal mediu funingine:
Datele au deviat inferior”

DPF nr. 1 Senzor de încărcare cu
funingine: Datele au deviat inferior”

5491-5
Post-tratament nr. 1 Releu încălzitor
linie DEF: Curent sub normal
"5491-6
Post-tratament nr. 1 Releu încălzitor
linie DEF: Curent peste normal
"5576-2
Identificare posttratare nr. 1:
Neregulat, intermitent sau incorect

Post-tratament nr. 1 Releu încălzitor
la linia de fluid din eșapamentul
diesel: Curent peste normal”
Post-tratament nr. 1 Modul
număr de identificare: Neregulat,
intermitent sau incorect
3468-8

5576-14

3468-14

Identificare posttratare nr. 1:
Instrucțiune specială

Post-tratament nr. 1 Modul număr
de identificare: Instrucțiune specială

5578-3

289-3

Presiunea absolută de livrare a
combustibilului la motor: Tensiune
peste normal

Senzor de presiune înaintea filtrului
de combustibil: Tensiune peste
normal

5578-4

289-4

Presiunea absolută de livrare a
combustibilului la motor: Tensiune
sub normal

Senzor de presiune - Înaintea
filtrului de combustibil: Tensiune
sub normal

5580-4

5625-3
„Poziție regulator presiune de
aspirație eșapament motor:
Tensiune peste normal”
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Depanare, „Senzor de funingine - Test”

Depanare, „Senzor de funingine - Test”

Depanare, „Senzor de funingine - Test”

Depanare, „Încălzitorul de linie DEF - Test”

Depanare, „Încălzitorul de linie DEF - Test”

"3468-2

Post-tratament nr. 1 Modul număr
de identificare: Frecvență, perioadă
sau lățime impuls anormală

Presiunea absolută de livrare a
combustibilului filtrat la motor:
Tensiune sub normal

Depanare, „Senzor de funingine - Test”

"3822-6

5576-8

Presiunea absolută de livrare a
combustibilului filtrat la motor:
Tensiune peste normal

Depanare, „Înlocuirea pompei DEF”

"3822-5
Post-tratament nr. 1 Releu încălzitor
la linia de fluid din eșapamentul
diesel: Curent sub normal”

Identificare posttratare nr. 1:
Frecvență, perioadă sau lățime
impuls anormală

5580-3

Procedura de depanare

460-3
Senzor de presiune - După filtrul de
combustibil: Tensiune peste normal”
"460-4
Senzor de presiune - După filtrul de
combustibil: Tensiune sub normal”

Depanare, „Modul de identificare post-tratament - Test”

Depanare, „Modulul de identificare posttratare - Test”

Depanare, „Starea de configurare a legăturii de date - Test”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J1 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J1 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J1 ECM)”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, activ) - Test (senzori
la conectorul J1 ECM)”

3513-3
„Senzor de poziție a ventilului
regulator presiune de aspirație
eșapament motor: Tensiune peste
normal”
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Depanare, „Poziția supapei - Test”
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Depanare
Coduri de diagnosticare a problemelor (cod comanda J1939)
Cod și descriere J1939
5625-4
„Poziție regulator presiune de
aspirație eșapament motor:
Tensiune sub normal”
5758-11
Sursă de alimentare senzor gaz de
admisie posttratare nr. 1: Alt mod
de defectare
5759-11

Cod CDL și descriere
3513-4
„Senzor de poziție a ventilului
regulator presiune de aspirație
eșapament motor: Tensiune sub
normal”

5798-2

3096-2

„Post-tratament nr. 1 Temperatura
încălzitorului unității de dozare DEF:
Neregulat, intermitent sau incorect”

„Post-tratament nr. 1 Senzor nr. 1
de temperatură DEF: Neregulat,
intermitent sau incorect”

5965-5

3838-5

Post-tratament 1 Releu de control
al modului de control al fluidului
din eșapamentul diesel: Curent sub
normal

Post-tratament nr. 1 Releul
modulului de control al dozării
fluidului la eșapamentul diesel:
Curent sub normal

5965-6

3838-6

Post-tratament 1 Releu de control al
modului de control al fluidului din
eșapamentul diesel: Curent peste
normal

Post-tratament nr. 1 Releul
modulului de control al dozării
fluidului la eșapamentul diesel:
Curent peste normal

5966-6

6309-6

3966-6

Post-tratament nr. 1 Sursă de
alimentare modul de comandă
lichid de eșapament diesel nr. 2:
Curent peste normal

Post-tratament nr. 1 Sursă de
alimentare modul de comandă
lichid de eșapament diesel nr. 2:
Curent peste normal

"7441-4
Temperatură mediu ambiant
posttratare: Tensiune sub normal”
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Depanare, „Înlocuirea pompei DEF”

Depanare, „Alimentarea modulului de comandă DEF - Test”

Depanare, „Alimentarea modulului de comandă DEF - Test”

Depanare, „Alimentarea modulului de comandă DEF - Test”

3965-6
Post-tratament nr. 1 Sursă de
alimentare modul de comandă
lichid de eșapament diesel nr. 1:
Curent peste normal

Temperatură mediu ambiant
posttratare: Tensiune peste normal”

Depanare, „Sursă de alimentare electrică - Test”

3965-5
Post-tratament nr. 1 Sursă de
alimentare modul de comandă
lichid de eșapament diesel nr. 1:
Curent sub normal

Sursă de alimentare modul de
comandă lichid de eșapament diesel
posttratare 1: Curent peste normal

"7441-3

Depanare, „Sursă de alimentare electrică - Test”

3619-11

Sursă de alimentare senzor gaz de
evacuare posttratare nr. 1: Alt mod
de defectare

Sursă de alimentare modul de
comandă lichid de eșapament diesel
posttratare 1: Curent sub normal

Depanare, „Poziția supapei - Test”

3621-11
Alimentarea cu electricitate a
senzorului de nivel la evacuarea
NOx de la motor: Alt mod de
defectare
Post-tratament nr. 1 Evacuare nr.
1 Alimentarea cu electricitate a
senzorului de nivel NOx: Alt mod de
defectare

5966-5

Procedura de depanare

Depanare, „Alimentarea modulului de comandă DEF - Test”

Depanare, „Alimentarea modulului de comandă DEF - Test”

"4648-3
Senzor de temperatură a mediului
ambiant post-tratament: Tensiune
peste normal”

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”

"4648-4
Senzor de temperatură a mediului
ambiant post-tratament: Tensiune
sub normal”

Pagina 9-23

Depanare, „Semnal de la senzor (analogic, pasiv) - Test”
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Depanare

Pagină lăsată goală în mod intenționat.

700i
CAT C7.1 Tier 4
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Registrul de revizii

10

Registrul de revizii
Numărul ediției

Modificarea introdusă

Dată

2

O nouă configurație a manualului. S-au
adăugat informații mai detaliate și proceduri
noi.

21 octombrie 2020

3

S-au adăugat informații privind lampa DPF
pentru izolarea bateriilor.

27 ianuarie 2021

4

S-au adăugat CSS (setarea părții închise) la
„Reglarea distanței dintre fălci” de la pagina
5-27.

01 martie 2021

În manual s-au adăugat informații privind
placa deflectoare pentru reciclare.

10 iunie 2021

4,1
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Registrul de revizii

Pagină lăsată goală în mod intenționat.

700i
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