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Ammann Verdichtung GmbH
Josef-Dietzgen-Straße 36
D-53773 Hen nef

Vi bra tions plat te / Täry le vy / Vi bra sjons pla te / Vi braa tor plaat

Hi er mit erklä ren wir, dass die Ma schi ne (Typ)
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2005/88/EG
2005/88/EY
2005/88/EU
2005/88/EÜ

2004/108/EG
2004/108/EY
2004/108/EU
2004/108/EÜ
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Die be nann te Stel le nach 2000/14/EG
Direk tii vin 2000/14/EY mu kai sesti ni met ty virasto
Op pnevnt or gan i hen hold til 2000/14/EU
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TÜV Rhein land LGA Pro ducts GmbH
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wur de (wird) ein ge schal tet zur / oli (on) kon tak toi tu tehtävänä / ble (blir) truk ket inn for / kaa sa ti (kaa sa tak se):

Kon for mitäts be wer tung nach An hang VIII aus 2000/14/EG
tar kista maan vaa ti mu sten mu kai suu den direk tii vin 2000/14/EY liit te en VIII mu kai sesti
sam svars-eva lu ering i.h.t. ved legg VIII til 2000/14/EU
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Ge mes se ner Schall leistungs pe gel LWA,m
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Mõõde tud he liv õim susta se LWA,m

106 dB 105 dB 106 dB  

Garan ti er ter Schall leistungs pe gel LWA,g

Taat tu me lu ta so LWA,g

Garan tert lyd ni vå LWA,g

Garan te eri tud he liv õim susta se LWA,g

108 dB 108 dB 108 dB

Hen nef, 20.10.2013 ppa. Dipl.-Ing. Reiner Schulz, Technische Leitung

Ort, Da tum
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All kiri, an dmed funkt sio o ni kohta ettevõttes
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Tek ni set do ku men tit ovat yllä mai ni tun hen kilön hal lus sa

Opp be varing av tek nisk do ku men ta sjon hos oven nevn te per son
Teh ni li ste do ku men ti de säi li ta mi ne ülalnimetatud isiku juures
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Ee so lev ju hend hõlmab:

• ohu tusn õu deid

• ka su tu sju hen dit

• oho ol du sju hen dit

Käe so lev ju hend kir ju ta ti ehi tus plat sil op ere eri ja ja ho ol dustöö ta ja 
jaoks.

Käe so le va ju hen di ka su ta mi ne

• liht sustab ma si na tund maõp pi mist

• väldib asja tund ma tust käsit se mi sest tu le ne vaid rik keid.

Ho ol du skor ral du se järgi mi ne

• tõstab ehi tus plat sil ka su ta mi sel ma si na töökind lust

• pi ken dab ma si na elui ga

• vähen dab re mon di ku lud ja ri vist välja lan ge mi se aegu.

Hoid ke käe so le vat ju hen dit pi de valt ma si na ka su tu sko has alal.

Käsit se ge ma si nat ai nult kor ral du se alu sel ja käe so le vat ju hen dit
järgi des.

Järgi ge töö juures tin gi ma ta ohu tusn õu deid ning ohu tus- ja ter vi -
se kait se ala seid re eg leid, äri a la ste eri a la lii tu de föderat sio o ni
«BGR 118 - Ümberk äi mi ne lii ku va te te e de e hi tus ma si na te ga»
ning tei si asja o ma seid õnne tu ste en ne ta mi se ee skir ju.

Järgi ge täi en da valt ka vasta vas rii gis keh ti vaid ee skir ju ja direk tii -
ve.

Am mann Ver dich tung GmbH ei vastu ta ma si na ta lit le mi se eest
ümberk äi mi sel, mis ei vasta ta va li se le ka su tu se le, sa mu ti ma si na
mit te sih tot star be ko ha sel ka su ta mi sel.

Teil puu dub käsit se mis vi ga de, puu du li ku ho ol du se ja va le de käi -
tu sai ne te kor ral garan tii ko hustusn õu e te esi ta mi se õi gus.

Eel ne vad ju hi sed ei lai en da Am mann Ver dich tung GmbH üldi stes 
äri tin gi mu stes esi ta tud garan tii ko hustus- ja vastu tustin gi mu si.

Jäta me en da le õi gu se eel ne va te a vi ta mi se ta teh ni li se täiusta mi -
se eesmär gil muu da tu si läbi viia.

Pa lun kand ke sis se (võtke tüübi sil dilt)

1. Ma si na tüüp: ________________________

2. Ma si na nr: __________________________

3. Mo o tori tüüp: ________________________

4. Mo o tori num ber:______________________

Ammann Verdichtung GmbH
Josef-Dietzgen-Straße 36 • 53773 Hennef • GERMANY

Tel.: +49 2242 8802-0   •   FAX: +49 2242 8802-59

E-Mail: info.avd@ammann-group.com
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Si su kord



See Am mann ma sin vas tab tä na päe va se le ta se me le ja keh ti va -
te le teh ni ka ree gli te le. Sel le gi poo lest võivad isi kud ja ese med
sat tu da ohtu, kui

• ma si nat ei ka su ta ta sih tot star be li selt,

• seda ka su ta vad koo li ta ma ta ja mit tek va li fit see ri tud isikud,

• ma si nal te hak se so bi vatu id muu da tu si või üm be re hi tu si,

• ohutusnõudeid ei jär gi ta.

Seetõttu peab iga isik, kes te ge leb ma si na ka su ta mi se, hool du -
se või re mon di ga, ole ma lu ge nud läbi ka su tus ju hen di ja
eelkõige ohutusnõuded ning ta on ko hu sta tud neid jär gi ma. Va -
ja du sel võib ma si nat ra ken dab ettevõte kü si da sel le kin ni tu -
seks all kir ja.

Li saks tu leb vii da ta ja jär gi da:

• olu li si õnnetusjuhtumite en ne ta mi se ees kir ju,

• üld tun nu sta tud ohu tus teh ni li si ree gleid,

• rii gi spet sii fi li si nõudeid.

Sihtotstarbekohane kasutamine

Seda ma si nat to hib ra ken da da üks nes:

ti hen da mis töö deks maa-alu ses ja tä na vae hi tu ses Ti hen da da saab
kõiki pin na se ma ter ja le, nagu liiv, kru us, sil lu tus ki vi, kil lus tik ja lu kus -
tuv ki vi sil lu tis.

Mittesihtotstarbeline kasutamine

Sel le gi poo lest võib ma si na ga kaas ne da ohud, kui seda ra ken da tak -
se koo li ta ma ta isi ku te poolt eba pro fes sio naal selt ja mit tes ih tot star -
be li selt.

Ma si na ko or ma mi ne ja sel lel kaa sa sõitmine on kee la tud.

Ma sin pole mõeldud ka su ta mi seks li sa se ad me na.

Ma si na ka su ta mi ne kal la ku tel, mis on suu re mad kui 25° (Hon da
20°), on kee la tud.

Mit te sõita jäi gal be too nil, tah ku nud bi tuu men kat tel, tu ge valt jää tu -
nud või mit te kandevõimelisel pin nal.

Kes tohib masinat kasutada?

Üks nes koo li ta tud, ju hen da tud ja sel leks vo li ta tud isi kud, kes on
18-aas ta sed, to hi vad ma si na ga sõita ja seda ka su ta da. Ko hus tu sed
ja vas tu tu sed tu leb ka su ta mi sel sel gelt mää ra ta ja nen dest tu leb kin -
ni pi da da.

Sel lest kõrvalekaldena to hib õpetada al ga jat, kui see on mõeldud
koo li tu se ees mär gi tä it mi seks ja kui õpilase ohu tus on su per vii so ri
poolt ta ga tud.

Isi kud, kes on al ko ho li, rav imi te või nar koo ti ku mi de mõju all, ei tohi
ma si nat ka su ta da, hool da da ega re mon ti da.

Hool dus ja re mont, eri ti hü drau li ka se ad me te ja elek troo ni ka kom po -
nen ti de pu hul, nõuavad eri te ad mi si ning need to hib läbi viia vaid eri -
aal spet sia list (ma si nae hi tus-, põllumasinamehhaanik).

Masina ümberehitus ja muutmine

Ma si na oma vo li li ne mu ut mi ne, sel le üm be re hi tus on ohu tu se ta ga -
mi seks kee la tud.

Sa mu ti ei luba me ka su ta da va ruo si ja eri va rus tust, mida pole meie
tar ni nud. Sel lis te va ruo sa de ja eri va rus tu se pai gal dus ja/või ka su ta -
mi ne võib mõjutada ma si na sõidu- ja ka su tu so hu tust.

Mit teo ri gi naal se te osa de või eri va rus tu se ka su ta mi sest tin gi tud kah -
jus tus te ja oks on iga su gu ne toot ja pool ne vas tu tus vä li sta tud.

Ohutusnõuded kasutus- ja hooldusjuhendis

Ka su tus ju hen dis ka su ta tak se järg mi si ter min eid ja mär ke väga olu li -
se info ja oks:

Ma si na trans por ti mi ne

Laa di da ja trans por ti da ma si nat üks nes vas ta valt ka su tus ju hen di le!

Ka su ta ge ai nult so bi vat trans por di va hen dit ja kraa nat, mil le
kandevõime on piisav!

Kin ni ta da so bi vad kin ni tus va hen did et ten äh tud kin ni tus koh ta des se.

Ka su ta da vaid kandevõimelisi ja sta bi il seid laa di mis ram pe. Ram bi
kal le peab ole ma vä ik sem kui ma si na tõusuvõime.

Kind lus ta da ma sin üm ber kuk ku mi se või ma ha li bi se mi se eest.

Ini mes te elu on ohus, kui nad sa tu vad rip pu va ko or ma all või kui nad
jää vad sin na seisma.

Kind lus ta da ma sin transpordisõidukil ma ha vee re mi se, li bi se mi se ja
üm ber kuk ku mi se vastu.

Masina käivitamine

Enne käi vi ta mist

Tut vu da ma si na ka su tus- ja juht ele men ti de ga ning tööpõhimõtetega 
ja töö kesk kon na ga. Sel le hul ka kuu lu vad nt ta kis tu sed töö pi ir kon -
nas, pin na se kandevõime ja va ja li kud ettevaatusabinõud.

Ka su ta da isi klik ku kait se va rus tust (kait se ja lat sid, ku ul mis kait se va -
hend jne).

Kon trol li ge, kas kõik kait se se ad med on kind lalt oma kohal.

Mit te käi vi ta da ma si nat de fekt se te in stru men ti de või juht or ga ni te ga.

Tõstuk käi vi tub

Ka su ta da ma nu aal se käi vi tu se ga ma si na tel üks nes toot ja poolt kon -
trol li tud kait se vän ta ja jär gi da täp selt moo to ri tootja juhiseid.

Dii sel moo to ri kä si rat ta kor ral jäl gi da moo to ri õiget asen dit ja käe
õiget asen dit vändal.

Jär gi da ka su tus ju hen dist täp selt sis se- ja väl ja lü li ta mist, kon troll näi -
di kuid.

Elek tri li se käi vi tu se ga ma si nad to hib käi vi ta da vaid juht pa nee lilt ning 
sel le kau du tu leb ka juhtida.

Ma si na käi vit ami ne ja käi ta mi ne on plah va tu soht li kus kesk kon nas
keelatud!

Aku ühen dus kaab li ga käi vit ami ne

Ühen da da pluss plus si ga ja mii nus mii nu se ga (mas si kaa bel). Ühen -
da da mas si kaa bel ala ti vii ma se na ning eral da da esi me se na! Vale
ühen da mi se kor ral võite elek tri sea det tõsiselt kahjustada.

Su le tud ruu mi des, tun ne li tes, ga le ri is või sü ga va tes kraa vi des
käi vit ami ne

Moo to ri heit gaa sid on elu oht li kud!

Seetõttu tu leb su le tud ruu mi des, tun ne li tes, ga ler ii des või sü ga va tes 
kraa vi des käi ta des veen du da, et seal on pii sa valt ter vis lik ku ju ur de -
pää se vat hap nik ku (vt õnnetusjuhtumite en ne tu se ees kir jad ehi tus -
töö de ja oks, Sak sa BGV C22, pa ra grah vid 40 ja 41).

1. Ohutusnõuded
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Erilised andmed kahjude ennetamisega seonduvate 
kohustuste ja keeldude kohta.

Erilised andmed masina majanduslikult tasuva 
kasutamise kohta.

Andmed või kohustused ja keelud isiku- või 
ulatuslike materiaalsete kahjude ennetamiseks.

Andmed käitusainete ja abimaterjalide ning 
asendatud detailide ohutu ja keskkonnasäästliku 
utiliseerimise kohta.

Keskkond

Oht

Tähelepanu

Juhis



Ma si na juh ti mi ne

Juht se ad meid, mis re gu lee ri vad end au to maat selt sih tot star be li selt,
kui nen dest lah ti las ta, ei tohi kinnitada.

Kon trol li da sõiduga alus ta des, kas kait se se ad med ja pi du rid
töötavad.

Ta gur da des, eri ti kraa vi per ve del ja plat vor mi del või ma si na te ees tu -
leb ma si nat juh ti da nii, et ma si na ju hi kuk ku mi soht või muljumine on
välistatud.

Ala ti tu leb hoi da pii sa valt va he maad ehi tus plat si kae van di test ja
nõlvakutest ning lõpetada iga su gu ne töö, mis võib ma si na sta bi il sust 
mõjutada!

Juh ti da ma si nat ala ti nii, et väl di te mas si iv se test ob jek ti dest tin gi tud
käevigastusi.

Sõita kal la ku tel ala ti et te vaat li kult ja ala ti otse suu na ga üles.

Sõita te ra va te le tõusudel üles ta gur pi di, et väl ti da ma si na kuk ku mist
ma si na ju hi le peale.

Kui te hak se kind laks puu du sed kait se sea de tel või muud puu du sed,
mis võivad mõjutada ma si na ohu tut tööd, tu leb ma si na töö kohe
lõpetada ja need puu du sed kõrvaldada.

Ti hen dus töö de pu hul, mis toi mu vad ehi tis te lä he dal või to ruü hen -
dus te jms üm ber, kon trol li da vi brat si oo ni mõju ehi tis te le ja to ruü hen -
dus te le ning vajadusel teha tihendustöid.

Masina parkimine

Sei sa ta ma sin võimalusel ta sa sel pin nal, sei sa ta ajam ning kind lus -
ta da taht ma tu lii ku mi se ja vo li ta ma ta kasutamise eest.

Ole ma so lu kor ral sul ge da kü tu se kraan.

Mit te sei sa ta in te gree ri tud sõidumehhanismiga sea det šassiil või
seal peal la dus ta da. Sõidumehhanism on mõeldud vaid se ad me
trans por ti mi seks.

Tankimine

Tan ki da vaid sei sa tud moo to ri ga.

Lah ti ne tuli ja suit se ta mi ne on kee la tud.

Mit te lok su ta da maha kü tust. Lek ki nud kü tus tu leb kok ku ko gu da,
mit te jät ta maha ära voo la mi seks.

Jäl gi da, et paa gi kork on ti he dalt oma ko hal.

Ti hen da ma ta kü tu se paak võib põhjustada pah vat ust ja see ga tu leb
need kohe väl ja vahetada.

Hooldus- ja korrashoiutööd

Ka su tus ju hen dis kir jel da tud hool dus-, kor ras hoiu- ja sea dis tus töö -
dest ning -täh tae ga dest, k.a osa de va he ta mi se and me test, tuleb
kinni pidada.

Hool dus tö öd to hi vad läbi viia vaid kva li fit see ri tud ja sel leks vo li ta tud
isikud.

Hool dus ja kor ras hoiu tö id to hib teha vaid seis ku nud aja mi ga.

Hool dus- ja kor ras hoiui tö öd to hib läbi viia, kui ma sin on ta sa sel ja
kandevõimelisel pin nal ning vee re mi se suh tes kind lu sta tud.

Suu re ma te kom po nen ti de ja ük si ko sa de va he ta mi sel tu leb ka su ta da 
vaid so bi vaid ja teh ni li selt lait ma tut tõstevahendit, nagu ka ko or ma
kan de va hen dit, mil lel on pii sav kandejõud. Kin ni ta da osad hoolikalt
tõstevahendile!

Va ruo sad pea vad ra hul da ma toot ja poolt kind laks mää ra tud teh ni li si
nõudeid. Seetõttu tu leb ka su ta da vaid ori gi naal seid varuosi.

Enne hü drau li kaü hen dus te kal lal töö ta mist tu leb ma sin rõhu alt va -
bas ta da. Rõhu all voo lav hüdraulikaõli võib põhjustada ras keid vi ga -
stu si!

Hü drau li lis te se ad me te kal lal to hi vad töö ta da vaid isi kud, kel lel n eri -
te ad mi sed ja ko ge mu se hü drau li ka valdkonnas!

Mit te re gu lee ri da uu es ti ülerõhuventiili.

Las ta hüdraulikaõli töö tem pe ra tuu ril väl ja - põletamisoht!

Väl ja voo lav hüdraulikaõli tu leb kok ku ko gu da ja
keskkonnasõbralikult uti li see ri da.

Kui hüdraulikaõli las tak se väl ja, on moo to ri käi vit ami ne kee la tud.

Pä rast kõiki töid (veel rõhuta se ad me kor ral) kon trol li da kõigi ühen -
dus te ja kru viü hen dus te her mee ti li sus.

Kõiki voo li kuid ja kru viü hen du si tu leb kon trol li da re gu laar selt her -
mee ti li su se ja vä li selt mär ga ta va te kahjustuste suhtes!

Kõrvaldada kah jus tu sed jooks valt.

Hü drau li ka voo li kuü hen du sed tu leb vä lis te kah jus tus te või ül di selt
mõistlike aja va he mi ke (vas ta valt ka su tu sa ja le) väl ja va he ta da, ise gi
kui näh ta vad ohutusalased puudused puuduvad.

Ma si na elek tri list va rus tust tu leb re gu laar selt kon trol li da. Puu du sed,
nagu lah ti sed ühen du sed, hõõrdumised või põlenud kaa blid tu leb
kohe kõrvaldada.

Kõik kait se se ad med tu leb pä rast hool dus- ja kor ras hoiu tö id uu es ti
nõuetekohaselt ühen da da ja neid tu leb kontrollida.

Ärge ase ta ge üh te gi töö ri is ta aku pea le.

Aku trans por ti mi sel kind lus ta da aku üm ber kuk ku mi se, lü hi se, ma ha -
li bi se mi se ja kah jus tus te suhtes.

Aku kal lal töö ta des on kee la tud suit se ta da ja vii bi da lah ti se lee gi
läheduses.

Va nad akud tu leb nõuete ko ha selt uti li see ri da.

Pliia ku ga üm ber käi mi sel:

Täi de tud aku sid tu leb trans por ti da püs ti selt, et väl ti da hap pe ma ha -
voo la mist.

Väl ti da hap pe sat tu mist kä te le või ri ie te le. Hap pe vi ga stus te kor ral tu -
leb puh ta vee ga lo pu ta da ja ars ti poole pöörduda!

Sul gur kork tu leb pä rast aku laa di mist ee mal da da, et väl ti da väga
plah va tu soht li ke gaa si de kuhjumist.

Kontroll

Teer ul le, kraa vi rul le ja vi brat si oo ni plaa te tu leb las ta vas ta valt ra ken -
du stin gi mus te le ja töö tin gi mus te le vas ta valt va ja du se le, kuid vä he -
malt kord aas tas, eria la spet sia lis ti poolt ohutuse suhtes kontrollida.

Masina utiliseerimine

Ma si na uti li see ri mi sel pä rast sel le eluea lõppu on ka su ta ja ko hu sta -
tud jär gi ma riik lik ke ees kir ju ja sea du si jä ät me te ja kesk kon na kait se
koh ta. Sel lis tel juh tu del soovitame alati pöörduda:

• spet si aal se ettevõtte poo le, kel lel on vas ta vad vo li tu sed sel le ga
te ge le mi seks.

• ma si na toot ja või toot ja poolt vo li ta tud ak kre ditee ri tud le pi gnu li se
teen in dus or ga ni sat si oo ni poole.

Toot ja ei vas tu ta ka su ta ja ter vi se kah jus tus te ega ka kesk kon na kah -
jus tus te eest, mis on tek ki nud ee spool too dud ju his te jär gi ma tu sest.

1. Ohutusnõuded

3



APR 4920 (Ha) APR 5920 (Ha)

1. Mõõtmed

B1 450 mm

B2 600 mm

B3 750 mm

H1 u 1000 mm

H2 817 mm 850 mm

H3 u 1285 mm

L1 450 mm 450 mm

L2 898 mm 898 mm

L3 u 1485 mm u 1453 mm

2. Kaa lud

Stan dard 391 kg 440 kg

koos ju ur dee hi tu se nur ga ga 75 mm 413 kg 461 kg

koos ju ur dee hi tu se nur ga ga 150 mm 424 kg 473 kg

Elek tri li ne käi vi tus +15 kg +17 kg

3. Ajam

Moo to ri tüüp Hatz 1B40

Mu del 1-tsük., 4-tak ti li ne dii sel

Võimsus 6,6 kW / 9,0 PS

juu res 2900 1/min

Ja hu tus Õhk

Kü tu se paa gi maht 5,0 l

Kü tu se ku lu 1,6 l/h 1,6 l/h

max kal le 25°

4
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APR 4920 (Ha) APR 5920 (Ha)

max tõusmisvõime 30 %

Ajam tsen tri fu gaal si du ri ja ki il rih ma ga

Hü drau li li ne juh ti mi ne eda si/ta ga si

4. Töö kii rus

0 – 35 m/min

5.Vi brat si oon

Tsentrifugaaljõud 49 kN 59 kN

Ra pu tus sa ge dus 65 Hz

6. Pinnavõimsus

Stan dard kuni  835 m2/h kuni  890 m2/h

koos ju ur dee hi tu se nur ga ga  75 mm kuni 1115 m2/h kuni 1180 m2/h

koos ju ur dee hi tu se nur ga ga 150 mm kuni 1395 m2/h kuni 1485 m2/h

7. Li sa tar vi kud

Ju ur dee hi tu se nurk 75 mm
Ju ur dee hi tu se nurk 150 mm
Polüu re taan plaat
Elek tri li ne käivitus

O
O
O
O

O = va lik / S = see ria / — = Ei tar ni ta

8. Müra ja vi brat si oo ni and med

Järg mi selt too dud müra ja vi brat si oo ni and med on vas ta valt EÜ-ma si na di rek tii vi kokkuvõttele (2006/42/EÜ) mää ra tud ar ves ta des har mo nee ri -
tud stan dard eid ja mää ru si. Ra ken da mi sel võivad vas ta valt do mi nee ri va te le tin gi mus te le esineda sellest kõrvalkalduvad väärtused.

5.1 Müra and med2)

Vas ta valt EÜ-ma si na di rek tii vi lõigu 1.7.4.u li sa le 1 saa dud müra and med on:

Mü ra ta se ju hi ist mel LPA 104,7 dB

mõõdetud mü ra ta se LWA,m 106 dB

ga ran tee ri tud mü ra ta se LWA,g 108 dB

Müra vä är tu sed mää ra ti ar ves ta des järg mi si mää ru si ja stan dard eid:
mää ru sed 2000/14/EG / EN ISO 3744 / EN 500-4

5.2 Vi brat si oo ni and med

Vas ta valt EÜ-ma si na di rek tii vi lõigu 3.6.3.1 li sa le 1 saa dud rand me-käe vi brat si oo ni väärtused on:

Kii ren du sel mõjuva vi brat si oo ni ko gu vä -
är tus ahv

3,9 m/s2 4.9 m/s2

Mää ra ma tus K 1,0 m/s2

Kii ren dus vä är tus mää ra ti ar ves ta des järg mi si mää ru si ja stan dard eid: EN 500-4 / DIN EN ISO 5349

5

2. Teh ni li sed and med

2)
Kuna sel le ma si na pu hul võib üle ta da lu ba tud mü ra ta se 85 dB (A), tu leb ka su ta jal kan da ku ul mis kait se va hen deid.



3.1 Kirjeldus

APR 4920 / 5920 re ver see ri tav vi brat si oo ni plaat, mis töö tab
2-lai ne li se vi bree ri miss üs te mi jär gi. Moo tor käi tab tsen tri fu gaal -
si du ri ja ki il rih ma ga alusplaadil olevat ergutit.

Er gu ti loob in te gree ri tud ta sa kaa lu tu se kau du ti hen da mi seks va -
ja lik ke vibratsioone.

Ma si nat ju hi tak se ti is li käe pi de mest. Juh ti mi ne toi mu ba ti is li juht -
ele men ti de kaudu.

APR 4920 / 5920 on mõeldud kõigi ti hen da mis töö de ja oks
maa-alu ses ja tä na vae hi tu ses.

Ti hen da da saab kõiki pin na se ma ter ja le, nagu liiv, kru us, sil lu tus -
ki vi, kil lus tik, bi tuu men ja lu kus tuv ki vi sil lu tis.

3.1.1 Seadme ülevaade

1 Alus plaat er gu ti ga
2 Moo tor
3 Tii sel
4 Juht ele men did/tii sel
5 Kesk punk ti ri pu tus sil mus

3.2 Enne kasutuselevõttu

• Sei sa ta ma sin ta sa sel pin nal

• Kon trol li da

- Mootoriõli tase

- Hüdraulikaõli tase

- Kütusevaru

- Kruviühenduste kinnitus

- Mootori ja masina töökord

• Li sa da puu duv mä är deai ne vas ta valt mä är deai ne te tabelisse.

3. Kasutamine
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Oht

Et te vaa tust lan ge va te kal la ku te juu res! Al la li bi se -
mi soht maha rul lu va ma ter ja li ja si le da pealispinna 
tõttu.

Mit te sõita jäi gal be too nil, tah ku nud bi tuu men kat -
tel, tu ge valt jää tu nud või mit te kandevõimelisel
pinnal

4
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Oht

Ka su ta da isi klik ku kait se va rus tust (eri ti ku ul mis -
kait se va hen dit ja kait se ja lat seid). Kuulmisvõime
kaotamise oht!

Jär gi da ohutusnõudeid.

Jär gi da ka su tus- ja hool dus ju hen dit.

Lu ge da moo to ri ka su tus ju hen dit. Jär gi da seal too -
dud ohu tus- ka su tus- ja hool dus ju hi seid.



3.3 Tiisli juhtelemendid

1 Juht kang

Juht kang on mõeldud er gu tis ta sa kaa lu tu se sea dis ta mi seks ja
see ga sel leks, et re gu lee ri da ast me te ta kiirust ning

I Edasisõit

0 Koha ti hen da mi ne

II Ta gur da mi ne

Juht kang jääb vaid max edasisõidul (I) ise seis valt oma ko ha le.
Kõigis teis tes asen di tes lii gub juht kang va bas ta mi sel max
edasisõidusuuna asendisse.

Kor du val lii ga kii rel juht kan gi lii gu ta mi sel blo kee rub lü li tus kang
tagasisõiduasendis. Sel li sel ju hul:

• va bas ta da kang edasisõidul kuni max edasisõiduni.

• Pä rast mõnda se kun dit on blo kee ring ka du nud ning üm ber lü -
li ta mi ne on taas võimalik.

Juht kan gi saab vaid töö ta va moo to ri ga üm ber lü li ta da. Kui lü li ta -
da seis ku nud moo to ri ga, siis kang blo kee rub. Blo kee ring
kõrvaldatakse kohe pä rast mootori käivitamist.

2 Kii ru se juht kang

STOP Moo tor väl jas
MIN Tü hi kä ik
MAX Tä is ko or mus

Moo to ri pöö re te arvu sea dis ta tak se ast me te ta kii ru se juht kan gi -
ga. Moo to ri ma da la ma te pöö re te arvu kor ral kat ke sta tak se jõu
üle kan ne moo to rilt/er gut ilt, moo tor töö tab tü hi käi gul. Tsen tri fu -
gaal si dur lü li tub pä rast u.1/4 re gu lee ri mis käi ku sis se.

3.4 Tiisli reguleerimine/arreteerimine

3.4.1 Tiisli reguleerimine

Et ti is li käe pi de oleks op ti maal sel töökõrgusel, saab ti is li viia soo -
vi tud asen dis se, kui re gu lee ri da re gu lee ri mis kru vi (1).

3.4.2 Tiisli arreteerimine

Ti is li saab ver ti kaal ses se (2) asen dis se kin ni ta da. Ar re tee ri tud
tii sel muu dab ma si na ga üm ber käi mi se laa di mi se ajal
lihtsamaks.

3. Kasutamine
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AVP 3920 / 4920

2

1
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AVP 5920

1

2

Juhis

Ük si ku te osa de kokkupõrgetest tin gi tud kah jus tus te
väl ti mi seks on ti is li ar re tee ri mi ne kee la tud tavarežii -
mis.



3.5 Hatz-mootori kasutamine

3.5.1 Mootori käivitamine (manuaalne käivitus)

• Sea da kii ru se juht kang (1) tä is ko or mu se le  «MAX».

• Tõmmata ker gelt käi vi tus käe pi det (2), kuni tun ne te vas tu pa nu (I.).

• Las ta kö iel ta ga si joos ta, et kogu käi vi ta mi seks saaks ka su ta -
da köit ter ves pik ku ses (II.).

• Haa ra ke käi vi tus käe pi de mest (2) mõlema käega.

• Tõmmake käi vi tus käe pi de kas va va kii ru se ga jõuliselt väl ja
(mit te tõmmata jõnksuliselt) kuni moo tor käi vi tub.

• Pä rast moo to ri käi vi tu mist:

• Viia kii ru se juht kang tü hi käi gu le «MIN».

• Las ta moo to ril tü hi käi gul 1 … 2 min soo je ne da.

3. Kasutamine

8

B5399004.cdr

1

B5399005.cdr
2

I.

II.
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2

Juhis

Kui moo tor ei käi vi tu pä rast mi tut ebaõnnestunud kat -
set, viia kii ru se juht kang tü hi käi gua sen dis se ja
tõmmata käi vi tus nöö ri 5 kor da ae gla selt läbi. See jä rel
kor ra ta käivitamisprotseduuri.

B5399008.cdr

1

1 – 2 min.

MIN



3.5.2 Mootori käivitamine (elektriline käivitus)

• Sea da kii ru se juht kang (1) tä is ko or mu se le «MAX».

• Si ses ta ge süütevõti (3) ja kee ra ke asen dis se  «I» laa di mis näi -
dik (4) ja õlirõhuindikaator (6) süt ti vad ning kõlab sig naal (5).

• Kee ra ta süütevõti (3) asen dis se «II»; nii pea kui moo tor käi vi -
tub, las ta süütevõtmest lah ti.

Pä rast moo to ri käi vi ta mist:

• Viia kii ru se juht kang tü hi käi gu le  «MIN».

• Las ta moo to ril tü hi käi gul 1 … 2 min soo je ne da.

3. Kasutamine
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Juhis

Laa di mis näi dik (4) ja õlirõhuindikaator (6) on mõeldud
ge ne raa to ri funkt sio nee ri mi se ja õlirõhu jäl gi mi seks.

Kui kumbki tu le dest pe aks töö ajal süt ti ma, tu leb moo -
tor kohe sei sa ta ja viga kõrvaldada.

B5399004.cdr
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5 4
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I

II

0

Juhis

Süütevõti peab mi ne ma au to maat selt ta ga si asen dis -
se «I» ja pü si ma töö ajal sel le asendis.

Laadimisnäidik (4) ja õlirõhuindikaator (6) peavad
kohe pärast käivitumist kustuma.

Enne iga uut käi vi tust kee ra ta süütevõti ta ga si asen -
dis se «0».

B5399008.cdr

1

1 – 2 min.

MIN



3.5.3 Mootori seiskamine

• Viia kii ru se juht kang (1) tü hi käi gu le  «MIN».

• Las ta moo to ril 1 … 2 min tü hi käi gul töö ta da.

• Viia kii ru se juht kang (1) asen dis se «STOP.

Elek tri li se käi vi tu se ga ma si na te puhul:

• Laa di mis näi dik (4) ja õlirõhuindikaator (6) süt ti vad, kõlab sig -
naal (5).

• Kee ra ta süütevõti asen dis se «0» ja ee mal da da. Kui süütevõti ei
lähe asen dis se «0» ta ga si, kõlab sig naal; võib esi ne da oht, et aku
on tä ies ti tühi.

3.6 Töörežiim

• Sea da kii ru se juht kang (2) tä is ko or mu se le «MAX».

• Ka su ta ja sih tot star be li ne koht on ma si na taga.

• Juhtida masinat tiisli käepidemest (1).

• Va li da sõidusuund ja -kii rus juht kan gi ga (1).

3. Kasutamine
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Oht

Töö lõpetamisel või kat kes ta mi sel kaits ta
süütevõtit vo li ma ta ju ur de pää su eest.
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MAX

MIN

STOP
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Juhis

Käi ta da ma si nat vaid tä is gaa si ga ja las ta lü hi kes te
pau si de ga ala ti tü hi käi gul töö ta da. Li bi se va tsen tri fu -
gaal si du ri ga esi neb siduri kahjustamise oht.

Juhis

Kui ti hen da tak se lu kus tu vat ki vi sil lu tist, soo vi ta tak se
ka su ta da polüu re taan plaa te ja ju ur dee hi tu se nur ka (li -
sa tar vik), et väl ti da ma si na ja tihendamismaterjali
kahjustamist.

Kui ma si nat ka su ta tak se ilma ju ur dee hi tu se nur ga ta,
sul ge da alus plaa di kin ni tus kee re tar ni tud sul gur kru vi -
de ga.

B4899018
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III 0



4.1 Laadimine ja transport

Pärast masina laadimist kinnitada transpordivahendi külge (1),

Masina tõstmiseks viia kraana konks keskpunkti
riputussilmusest (2) läbi.

Oht

Laa di mi sel ka su ta da vaid kandevõimelisi ja sta bi -
il seid laa di mis ram pe.

Kon trol li da kin ni tus punk te (tur va kaar,
tõsteaasad) enne ka su ta mist kah jus tus te ja ku lu -
mi se suh tes. Kah jus tu nud osad tu leb kohe välja
vahetada.

Kind lus ta da ma sin vee re mi se, li bi se mi se ja üm -
ber kuk ku mi se vastu.

Veen du da, et üks ki isik ei oleks ohus!

Ma si na laa di mi sel, kin ni ta mi sel ja tõstmisel tu leb
ala ti ka su ta da et ten äh tud kinnituspunkte.

Elu oht lik! Mit te ku na gi

• as tu da rip pu va te ko or ma te alla või

• seis ta rip pu va te ko or ma te all!

Laa di mi sel ja trans por ti mi sel peab tii sel ole ma ar -
re tee ri tud.

B5399035.cdr

2

1 1

4. Transport

11



5.1 Ül dis ed ju hi sed

Hoo li kas hool dus:

ð pi kem elui ga
ð suu rem funkt si oo ni kind lus
ð lü hem ka su tu sest kõrvaldatuse aeg
ð suu rem usal dus vä är sus
ð vä ik se mad re mon di ku lud

• Jär gi da ohutusnõudeid!

• Kõik hool dus tö öd tu leb teha sei sa tud moo to ri ga.

• Enne hool dus tö id tu leb moo to rit ja ma si nat pu has ta da.

• Sei sa ta ma sin ta sa se le pin na le, et kind lus ta da mi ne ma -
vee re mi se ja li bi se mi se vas tu.

• Hoo lit se da ku lu ma ter ja li de ja va he ta ta va te osa de ohu tu
ja keskkonnasõbraliku uti li see ri mi se eest.

• Enne elek tri lis te se ad me te kal lal töö ta mist tu leb aku lah ti
ühen da da ja iso lee ri va ma ter ja li ga kat ta.

• Mit te aja da segi aku «PLUSS»- ja «MIINUS»-poo lu seid.

• Väl ti da voo lu juh ti va tel kaa bli tel lü hi se tek ki mist.

• Va bas ta da enne ma si na kal lal kee vi tus töö de te ge mist
kõik pis ti kü hen du sed ja aku kaa bel.

• Näi di ku te läbi põlenud hõõgpirnid tu leb kohe väl ja va he -
ta da.

• Ma si na pu has ta mi sel kõrgsurveveejoaga mit te prit si da
otse elek tri lis te se ad me te suu nas.

• Pä rast se ad me te pesu kui va ta da suruõhuga, et väl ti da
uit voo lu.

5. Hooldus
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5.2 Wartungsübersicht (HATZ = l / HONDA  = n)

In ter val lid
Iga päev 20 h 50 h 100 h 250 h 400 h va ja du sel

Töö

Ma si na pesu ln

Kon trol li da mootoriõli ta set1) ln

Va he ta da mootoriõli1) ln3) n l

Kon trol li da vee se pa raa to rit1) l

Pu has ta da mootoriõli fil trit1) l3) l

Pu has ta da kü tu se fil ter1)

Va he ta da kü tu se fil ter1) l

Kon trol li da õhufiltrit1) ln

Va he ta da õhufiltriseadetn1) l (ln)

Kon trol li da kla pi va he1) ln3) l

Er gu ti: Kon trol li da õlitaset ln

Er gu ti: Va he ta da õli2) ln3) ln

Kon trol li da hüdraulikaõli ta set ln

Hüdraulikaõli va he ta mi ne ln

Kon trol li da hü drau li ka voo li kü hen du si2) ln

Kon trol li da kum mi puhvrit ln

Kon trol li da ki il rih ma pings ust ln3) ln

Kon trol li da kru viü hen dus te kin ni tust ln3) ln

1)Jär gi da moo to ri ka su tus ju hen dit
2)vä he malt 1× aas tas
3)esi mest kor da



5.3 Määrimiskava

Mä är de koht Ko gus
Va he tus in ter val lid

[Töö tun nid]
Mä är deai ne Tel li mis num ber

1. Moo tor

APR 4920 (Ha) 1.5 l 2502) Mootoriõli
API SG-CE

SAE 10W40 

2-80601100

APR 5920 (Ha)

2. Er gu ti

APR 4920 1.0 l
2503)

või iga aas ta

Mootoriõli
API SG-CE
SAE 10W40

2-80601100
APR 5920

3. Hü drau li ka

APR 4920 0.65 l va ja du sel Hüdraulikaõli
HVLP 46

2-80601070

APR 5920

1)k.a õlifiltri va he tus
2)esi me ne korda pä rast 20 töö tun di
3)esi mest kor da pä rast 100 töö tun di

5.4 Alternatiivsete firmadega määrdeainete tabel

5. Hooldus
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1)

2)
Osasünteetiline kergjooksuõli
Bioloogiliselt lagunduv mitmepiirkonna-hüdraulikaõli estrite baasil; segavust ja sobivust mineraalõli baasiliste ning bioloogiliselt lagunduvate 
hüdraulikaõlidega tuleks üksikjuhtumil kontrollida. Mineraalõli jääksisaldust tuleks vastavalt VDMA koondkaardile 24 569 vähendada.

Mootoriõli
API SG-CE
SAE 10W40

Käigukastiõli
vlt JDM J 20 C

Spets. hüdroõli
ISO-VG 32

Hüdroõli
HVLP 46

ATF – õli

MOBIL a. Mobilfluid 424
b. Mobilfluid 426

Mobil DTE 24 Univis N 46 ATF 220

FUCHS Titan Unic MC Titan ATF 3000Agrifarm UTTO MP a. Renolin ZAF 520
2)b. Plantohyd 32 S

Renolin B 46 HVI

SHELL Engine Oil DG 1040 a. Donax TA
b. Donax TX

Donax TD Tellus T32 Tellus T 46

FINA a. Kappa FE
b. Kappa Turbo DI

Finamatic II DTransfluid AS a. Hydran TSX 32
2)b. Biohydran TMP 32

——

ESSO Ultra 10W40 ATF 21611 II-DTorque Fluid 56 Univis N 32 Univis N 46

BP

CASTROL

Vanellus C6 Global Plus
SAE 10W40

Tection SAE 10W40

Autran MBX

TQ-D

Hydraulik TF-JD

Agri Trans Plus

Energol HLP-HM 32 Bartran HV 46

Hyspin SP 32 Hyspin AVH-M 46

ARAL Extra Turboral
SAE 10W40

TOTAL Rubia Polytrafic 10W-40

KLEENOIL
PANOLIN

a. 
b. 

Delvac SHC
Mobil Super M 10W40

1)c. Mobil Super S 10W40

——

Fluid HGS Vitam GF 32 Vitam HF 46 ATF 22

Fluide ATXTransmission MP Azolla ZS 32 Equivis ZS 46

————
2)Panolin HLP Synth 32 ——

TAB01003_ET.cdr



5.5 Hatz-mootori hooldustööd

Sel les ka su tus ju hen dis on too dud vaid iga päe va sed moo to -
ri hool dus tö öd. Jär gi ge moo to ri ka su tus ju hen dit ja seal too -
dud hool dus ju hi seid ja -in ter val le.

5.5.1 Kütuse lisamine

• Seisata mootor.

• Pu has ta da kü tu se täi tea va üm brust.

• Ava da kü tu se täi tea va ja

• kon trol li da kü tu se ta set vi su aal selt.

• Va ja du sel li sa da kü tust ju ur de.

• So bi vad kõik di is li kü tu sed, mis täi da vad järg mis te spet si fi kat -
si oo ni de miinimumnõudeid:
EN 590 / DIN 51601 - DK / BS 28669 1970 A1 + A2
/ ASTM D 975 –77 1D + 2D

• Sul ge da paa gi kork.

5.5.2 Jahutusõhu/põlemisõhu sis se voo lu kon trol li mi ne

Kon trol li da õhu sis se voo lua va suu re mus tu se suh tes, nagu le -
hed, paks tol mu kiht jne, va ja du sel pu has ta da.

5.5.3 Mootoriõli taseme kontrollimine

• Seisata masin horisontaalselt.

• Sei sa ta moo tor.

• Pu has ta da õlimõõtevarda pi ir kon da.

• Tõmmata õlimõõtevarras (2) väl ja ja pu has ta da peh me kiu du -
de ta la pi ga.

• Kee ra ta õlimõõtevarras kä sit si sis se ja uu es ti väl ja.

• Lugeda õlitase ja vajadusel täita kuni max-märgistuseni.

5.5.4 Veeseparaatori kontrollimine

Iga päe va se õlitaseme kon trol li ga vaa da ta üle ka vee se pa raa tor
vee si sal du se suh tes. Ko gu ne nud vesi on sel ge di is li kü tu se vas -
tas ole va eral dus joo ne abil sel gelt näh tav.

• Ava ge väl ja las ke kru vi (3),

• Las ta vesi so bi vas se anu mas se.

5. Hooldus
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Oht

Tan ki da vaid sei sa tud moo to ri ga

Avat ud leek on kee la tud

Mit te suit se ta da

Mit te tan ki da su le tud ruu mi des.

Mit te hin ga ta sis se kü tu se au ru sid.

Mit te lok su ta da maha kü tust. Lek ki nud kü tus tu leb 
kok ku ko gu da, mit te jät ta maha ära voo la mi seks.

B5899013.cdr

LESEID

LESEID

max. 5 l /
1.32 US gal

Keskkond

Vana õli tu leb kok ku ko gu da ja kesk kon-
nasõbralikult uti li see ri da.

Mit te las ta õlil voo la ta pin na ses se ega ka na li sat si -
oo ni.

Va he ta da de fekt sed ti hen did kohe väl ja.

1
max

B5899015.cdr

OIL
SAE 10W/40

B5399021.cdr

B5399027.cdr

3



5.5.5 Õhufiltri puhastamine

• Kee ra ta kork (1) maha.

• Ee mal da da fil tri pa drun (2) et te vaat li kult.

• Kon trol li da fil tri pa dru nit (2), hoi des seda kal du vas tu val gust
või val gus ta des lam bi ga lävi, et tu vas ta da re ben did või muud

fil tri pa be ri kah jus tu sed.

• Pu has ta da fil tri kor pust (3) ja kor ki (1).

• Va he ta da fil tri pa drun (2) väl ja või pu has ta da vas ta valt mä är -
tu vu sast me le.

• Fil tri pa dru ni (2) kui va mus tu se kor ral pu hu da kui va suruõhuga 
(max 5 bar) seni seest väl ja poo le, kuni sel lest tol mu enam ei
väl ju.

• Ase ta da fil tri pa drun (2) et te vaat li kult tagasi.

• Kee ra ta kork (1) ta ga si pea le.

Oht

Sil ma de vi ga sta mi se oht! - Kan da kait se pril le!

5. Hooldus
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B5399016.cdr

1

B5399017.cdr

2

B5399018.cdr

2

B5399020.cdr

3

B5399019.cdr

max. 5 bar

Va he ta da fil trit:

– kui fil ter ele ment või ti hend on kah jus tu nud

– kui sete on tah ma ne

– kui esi neb ni is ket ja õlist mus tust

– kui moo to ri võimsus lang eb või

– kui heit gaa si vär vus muu tub.

– vä he malt kord aas tas

Mit te ku na gi käi ta da moo to rit ilma õhufiltrita.



5.7 Masina hooldus

5.7.1 Puhastus

• Pu has ta da ma si nat iga päev.

5.7.2 Pingutusmomendid

Tu ge vus klas sid tö öt le ma ta, mää ri ma ta pea li spin na ga kru vi de
jaoks.

Vä är tu sed lu ba vad voo lu pii rist 90 %st uti li see ri mist, kui
hõõrdetegur on µges = 0,14.

Pingutusmomendist kinni pidamist kon trol li tak se
pöördemomendivõtmega.

Kui kasutada määrdeainet MoS2, siis antud väärtused ei kehti.

5.7.3 Kruviühendused

Vi brat si oo ni se ad me te pu hul on olu li ne tea tud aja ta gant kon trol li -
da kru viü hen dus te kin ni tust. Jär gi da pingutusmomenti.

5.7.4 Kummipuhvri kontrollimine

Kon trol li da kum mi puhvrit re ben di te ja pra gu de ning kin ni tu se
suh tes, kah jus tus te kor ral vahetada välja.

5.7.5 Erguti: Õlitase/õlivahetus

• Kru vi ge õhutuskruvi (3), õli li sa mi se kru vi (2) ja õli väl ja las ke -
kru vi (1) välja.

• Las ta vana õli väl ja.

• Kru vi da õli väl ja las ke kru vi (1) sis se.

• Li sa da uus õli täi tea va (2) kau du, õli ko gus ja kva li teet: vt
mää ri mis ka va.

• Kru vi da õli li sa mi se kru vi (2) ja õhutuskruvi (3) sis se taga

• Kru vi ge õli li sa mi se kru vi (2) väl ja, kon trol li ge õlitaset ja va ja -
du sel li sa ge õli juurde.

5. Hooldus
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Tähelepanu

Pä rast pu has tust

• kon trol li da kõiki kaa bleid, voo li kuid, ühen du si ja 
kru viü hen du si le ke te, lah tis te kin ni tus te,
hõõrutud koh ta de ja muu de kahjustuste suhtes. 

• Kõrvaldada kohe kind laks teh tud puu du sed. 

Mit te ka su ta da pu has ta mi seks põlevaid või agres -
si iv seid va hen deid.

M 4

M 5

M 6

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

3 2

6

10

25

49

85

135

210

300

425

580

730

4

7

18

36

62

99

154

221

313

427

538

4,4

8,7

15

36

72

125

200

310

430
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830

1050

3

6

11

26

53

92

147

228

317

449

612

774

5

10

18

43

84

145

235

365

500

710

970

1220

4

7

13

31

61

106

173

269

368

523

715

899

8.8

Nm
ø

Nm Nmft lb ft lb ft lb

10.9 12.9

TAB01001.cdr

Juhis

Va he ta da ise kin ni tu vad mu trid pä rast iga de mon taaži
väl ja.

Juhis

Viia õlivahetus/õlitasemekontroll läbi soo ja
käigukastiõli kor ral.

Õlitaseme kon trol li mi sel ja õlivahetusel kru vi da
õhutuskruvi (3) kõige esi me se na väl ja.

Oht

Et te vaa tust kuu ma õli väl ja lask mi sel: Põletusoht!

Keskkond

Väl ja voo lav ja üle voo lav õli tu leb kok ku ko gu da ja
keskkonnasõbralikult uti li see ri da.

Juhis

Op ti maal ne õlitase peab jää ma sis se kru vi tud
õlimõõtevardal «MIN»- ja «MAX»-mär gis tus te va he le.

B5399022.cdr
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3

B
3

2
9

9
0

9
4

MIN

MAX

1

MOTORÖL
ENGINE OIL
API SG-CE
SAE 10W40



5.7.6 Kiilrihma pingutamine

• Ee mal da da ki il rih ma kait se (1).

• Kon trol li da ki il rih ma sei su kor da; kui see on näh ta valt kah jus -
tu nud, va he ta da välja.

• Kon trol li da ki il rih ma pings ust, va ja du sel pin gu ta da:

• Va bas ta da tapp kru vid (2), mit te kru vi da välja.

• Juh ti da abi töö ri ist (ø 6 mm) avas se (3) ja (4).

• Pin gu ta da ki il rih ma, kee ra tes ka he suu na list si du ri poolt (3) ja
(4). Läbimismõõt X= 10 mm.

• Pöö ra ta ajam kä sit si läbi ja kon trol li da läbimismõõtu uu es ti,
va ja du sel kor ri gee ri da.

• Mon tee ri da ki il rih ma kait se (1).

5.7.7 Lülituse täitmine ja õhutamine

• Ava da sul gur kru vi (1).

• Viia juht kang (2) asen dis se «V».

• Lü li ta des juht kan gi pi de valt üm ber, li sa da hüdraulikaõli ju ur -
de. Se al juu res sea da tii sel aeg-ajalt ver ti kaal selt, et ta ga da
laitmatu õhutus.

• Lõpetada õli li sa mi ne, kui

- kuulete lülitamise ajal ergutis selget «klõpsatust»- ja 

- kui juhtkangi juures pole enam õhupolstreid tunda.

• Õlitaseme kon trol li mi seks tu leb moo tor käi vi ta da ja tõsta töö -
režiimi pöö re te arvuni.

• Lü li ta da juht kan gi kor du valt «V» ja «R» va het.

• Õige õlitase pe aks lii ku ma too dud va he mi kus (joo nis); juht -
kang peab ole ma se al juu res asen dis  «V».

• Li sa da puu duv hüdraulikaõli või ee mal da da li ig ne õli.

• Kru vi da sul gur kru vi (1) sis se töö ta va moo to ri kor ral ja kui juht -
kang on asen dis «V».
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Hydraulic-oil
HVLP 46

V

R

1

2

Juhis

Tä it mi sel lü he neb lü li tus tee.

Oht

Mit te käi ta da ma si nat ilma ki il rih ma kait se ta - vi ga -
stu soht!



5.7.8 Hüdraulika voolikuühendused

1 Am man ni too tenr
2 Tootja/tootmiskuu ja -aas ta
3 Max töörõhk

Hü drau li ka voo li kuü hen dus te funktsioonivõimet tu leb las ta re gu -
laar se te aja va he mi ke (vä he malt kord aas tas) ta gant eria la spet -
sia lis ti poolt kon trol li da.

Voo li kuü hen du sed tu leb kohe väl ja va he ta da, kui:

• Vä li mi ne kiht on täi te ni kah jus tu nud (hõõrutud ko had, re ben -
did, sisselõiked jms).

• Vä li mi ne kiht on ha bras tu nud (voo li ku üm bris on re be ne nud).

• Kuju on moon du nud, mis ei vas ta voo li kuü hen du se loo mu li ku -
le ku ju le. See keh tib nii rõhuta kui ka rõhu all ole ku kor ral. (nt
kih ti de eral du mi ne, mul li de tek ki mi ne, mul ju mis ko had,
murdekohad).

• Esi neb lek ki vaid koh ti.

• Voo li ku ar ma tuu rid on kah jus tu nud või de for meer un ud
(mõjutab ti hen dust).

• Voo lik lii gub ar ma tuu rist väl ja.

• Ar ma tu ur on kor ro dee ru nud (funkt si oon ja tu ge vus langeb).

• Esi neb eba pro fes sio naal ne pai gal dus.

• Max 6-aas ta ne ka su tu sa eg on üle ta tud.

5. Hooldus
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6.1 Ül dis ed ju hi sed

• Jär gi da ohutusnõudeid.

• Re mon di tö öd to hi vad läbi viia vaid kva li fit see ri tud ja sel -
leks vo li ta tud isi kud.

• Ri ke te koh ta lu ge da uu es ti ka su tus- ja hool dus ju hen dist
õigeks ka su ta mi seks ja hool du seks.

• Kui te ei suu da rik ke põhjust ise tu vas ta da või
kõrvaldada, pö ör du ge Am man ni teen in du se ha ru kon to ri
poo le.

• Kon trol li da ala ti kõigepealt kõige pa re mi ni ju ur de pää se -
ta vaid või kõige liht sa mi ni kon trol li ta vaid asi (kaits med,
val gus di oo did jms.).

• Väl ti da kok ku puu det üm ber jooks va te osa de ga.

6. Abinõu ri ke te kor ral

6.2 Ri ke te ta bel

Võimalik põhjus Abinõu Mär ku sed

Moo tor ei käi vi tu

Kii ru se juht kang «STOP»-asen dis Viia kang tä is ko or mu se asen dis se

Kü tu se puu dus

– Tühi paak Li sa da kü tust

– Kü tu se fil ter on um mis tu nud Va he ta da kü tu se fil ter välja

– Kü tu se pump on de fekt ne Kon trol li da kü tu se toi te süs tee mi

õlirõhk puu dub Kon trol li da õlitaset, va ja du sel li sa da Ak ti vee ri da õlirõhu mo ni too ring

eba pii sav kom pres si oon Kon tak tee ru da HATZ-teen in du se ga

Moo tor lü li tub töö režiimi ajal väl ja

Kü tu se ga va rus ta mi ne on kat ke sta tud

– Tühi paak Li sa da kü tust

– Kü tu se fil ter on um mis tu nud Va he ta da kü tu se fil ter välja

– Kü tu se pump on de fekt ne Kon trol li da kü tu se toi te süs tee mi

Õlipuudus Kon trol li da õlitaset, va ja du sel li sa da

mehh. de fek tid Kon tak tee ru da HATZ-teen in du se ga

Moo to ri võimsus lang eb

Kü tu se ga va rus ta mist mõjutab

– Tühi paak Li sa da kü tust

– Kü tu se fil ter on um mis tu nud Va he ta da kü tu se fil ter väl ja

– Paa gi õhutus on eba pii sav ta ga da pii sav õhutus

– Ühen du sed le ki vad Kon trol li da kru viü hen du si

Õhufilter on mä är du nud Pu has ta da või va he ta da õhufilter

Vale kla pi va he Sea dis ta da kla pi va he

Moo to ris on lii ga pal ju õli Kor ri gee ri da mootoriõli ta set

Er gu tis on lii ga pal ju õli Kon trol li da ergutiõli ta set

Viga hü drau li ka süs tee mis Kon tak tee ru da Am mann-teen in du se ga

Moo tor töö tab, sea de ei lii gu eda si

Ki il rihm on lõtv Pin gu ta da ki il rih ma

Ki il rihm on pu ru ne nud Va he ta da ki il rihm väl ja

Sul ge da tsen tri fu gaal si du ri katted Va he ta da kat ted ja ve drud väl ja

Er gu tis on lii ga pal ju õli Kon trol li da ergutiõli ta set

Viga hü drau li ka süs tee mis Kon tak tee ru da Am mann-teen in du se ga
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