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EG-Kon for mi täts er klä rung
EY-vaa ti mus ten mu kai su us va kuu tus / EU-Sams vars er klæ ring / EÜ vas ta vus de kla rat si oon

ge mäß Ma schi nen-Richt li nie 2006/42/EG, An hang II A und Ge räusch richt li nie 2000/14/EG
Ko ne di rek tii vin 2006/42/EY, lii te II A ja me lu di rek tii vin 2000/14/EY mu kai ses ti

i hen hold til Mas kin-di rek tiv 2006/42/EU, Ved legg II A og Støydirektiv 2000/14/EU
vas ta valt ma si na te di rek tii vi 2006/42/EÜ li sa le II A ja mü ra di rek tii vi le 2000/14/EÜ

Her stel ler (Name und An schrift):
Val mis ta ja (nimi ja osoi te):
Pro du sent (navn og adres se):
Toot ja (nimi ja aa dress):

Am mann Ver dich tung GmbH
Jo sef-Dietz gen-Stra ße 36
D-53773 Hen nef

Vi brat ions plat te / Tä ry levy / Vi bras jons pla te / Vi braa tor plaat

Hier mit er klä ren wir, dass die Ma schi ne (Typ)
Va kuu tam me tä ten, että kone (ty yp pi)
Her ved er klæ rer vi, at mas ki nen (type)
Käe so le va ga de kla ree ri me, et ma sin (tüüp)
Lei stung / Teho / Ytel se / Võimsus:

APH 5020
Hatz 1D50

7.0 kW

APH 5030
Hatz 1D50

7.0 kW

Se rien num mer:
Sar ja nu me ro:
Se rie num mer:
See ria num ber:

wei te re In for ma tio nen sie he Ty pen schild
li sä tie to ja kat so ar vo kil pi
Yt ter li ge re in for mas jo ner se ty pes kilt
eda sist in for mat si oo ni vt tü übi sil dilt

fol gen den ein schlä gi gen Be stim mungen ent spricht:
vas taa seu raa via asia no mai sia mää räyk siä:
er i sams var med følgende re le van te be stem mel ser:
vas tab järg mis te le as jao mas te le nõuetele:

2006/42/EG
2006/42/EY
2006/42/EU
2006/42/EÜ

2000/14/EG
2000/14/EY
2000/14/EU
2000/14/EÜ

2005/88/EG
2005/88/EY
2005/88/EU
2005/88/EÜ

2004/108/EG
2004/108/EY
2004/108/EU
2004/108/EÜ

An ge wand te har mo ni sier te Nor men :
So vel le tut har mo ni soi dut stan dar dit:
An vend te har mo nis er te nor mer:
Ko hal da tud har mo ni see ri tud nor mid:

EN 500-1 ; EN 500-4

Die be nann te Stel le nach 2000/14/EG
Di rek tii vin 2000/14/EY mu kai ses ti ni met ty vi ras to
Opp nevnt or gan i hen hold til 2000/14/EU
Tea vi ta tud asu tus vas ta valt 2000/14/EÜ

TÜV Rhein land
Pro duct Sa fe ty GmbH
D-51101 Köln
Kenn-Nr. 0197

wur de (wird) ein ge schal tet zur / oli (on) kon tak toi tu teh tä vä nä / ble (blir) truk ket inn for / kaa sa ti (kaa sa tak se):

Kon for mi täts be wer tung nach An hang VIII aus 2000/14/EG
tar kis ta maan vaa ti mus ten mu kai suu den di rek tii vin 2000/14/EY li it teen VIII mu kai ses ti
sams vars-eva lue ring i.h.t. ved legg VIII til 2000/14/EU
vas ta vus hin da mis se 2000/14/EÜ lisa VIII jär gi

ISO 9001 Zer ti fi kats-Nr.:
ISO 9001 ser ti fi kaat ti-nro:
ISO 9001 ser ti fi kat-nr.:
ISO 9001 ser ti fi kaa di nr:

09100 67054

Ge mes se ner Schall lei stungs pe gel LWA,m

Mit at tu me lu ta so LWA,m

Målt lyd ni vå LWA,m

Mõõdetud helivõimsustase LWA,m

106 dB 106 dB  

Ga ran tier ter Schall lei stungs pe gel LWA,g

Taat tu me lu ta so LWA,g

Ga ran tert lyd ni vå LWA,g

Ga ran tee ri tud helivõimsustase LWA,g

108 dB 108 dB

Hen nef, 18.01.2013 ppa. Dipl.-Ing. Rei ner Schulz, Tech ni sche Lei tung

Ort, Da tum
Paik ka, aika / Sted, dato / Koht, kuu pä ev

Un ter schrift, An ga be der Funk ti on im Un ter neh men
Al le kir joi tus, ase ma yri tyk ses sä / 

Un ders krift, an gi vel se av funks jon i fir ma et
All ki ri, and med funkt si oo ni koh ta ettevõttes

Auf be wah rung der tech ni schen Un ter la gen bei o.g. Per son
Te kni set do ku men tit ovat yllä mai ni tun hen ki lön hal lus sa

Opp be va ring av tek nisk do ku men tas jon hos oven nevnte per son
Teh ni lis te do ku men ti de säi li ta mi ne ülal ni me ta tud isi ku juu res

Am mann Ver dich tung GmbH | Jo sef-Dietz gen-Stra ße 36 | D-53773 Hen nef | Tel. +49 (0) 2242 / 88 02-0 | Fax +49 (0) 2242 / 88 02-59

Ge schäfts füh rer : Bernd Holz; Chris ti an Stryf fe ler  | HRB 1949 Amts ge richt Sieg burg | info.avd@am mann-group.com | www.am mann-group.com



EG-Kon for mi täts er klä rung
EY-vaa ti mus ten mu kai su us va kuu tus / EU-Sams vars er klæ ring / EÜ vas ta vus de kla rat si oon

ge mäß Ma schi nen-Richt li nie 2006/42/EG, An hang II A und Ge räusch richt li nie 2000/14/EG
Ko ne di rek tii vin 2006/42/EY, lii te II A ja me lu di rek tii vin 2000/14/EY mu kai ses ti

i hen hold til Mas kin-di rek tiv 2006/42/EU, Ved legg II A og Støydirektiv 2000/14/EU
vas ta valt ma si na te di rek tii vi 2006/42/EÜ li sa le II A ja mü ra di rek tii vi le 2000/14/EÜ

Her stel ler (Name und An schrift):
Val mis ta ja (nimi ja osoi te):
Pro du sent (navn og adres se):
Toot ja (nimi ja aa dress):

Am mann Ver dich tung GmbH
Jo sef-Dietz gen-Stra ße 36
D-53773 Hen nef

Vi brat ions plat te / Tä ry levy / Vi bras jons pla te / Vi braa tor plaat

Hier mit er klä ren wir, dass die Ma schi ne (Typ)
Va kuu tam me tä ten, että kone (ty yp pi)
Her ved er klæ rer vi, at mas ki nen (type)
Käe so le va ga de kla ree ri me, et ma sin (tüüp)
Lei stung / Teho / Ytel se / Võimsus:

APH 6020
Hatz 1D81

10.1 kW

APH 6530
Hatz 1D81

10.1 kW

APH 100-20
Hatz 1D90

10.9 kW

Se rien num mer:
Sar ja nu me ro:
Se rie num mer:
See ria num ber:

wei te re In for ma tio nen sie he Ty pen schild
li sä tie to ja kat so ar vo kil pi
Yt ter li ge re in for mas jo ner se ty pes kilt
eda sist in for mat si oo ni vt tü übi sil dilt

fol gen den ein schlä gi gen Be stim mungen ent spricht:
vas taa seu raa via asia no mai sia mää räyk siä:
er i sams var med følgende re le van te be stem mel ser:
vas tab järg mis te le as jao mas te le nõuetele:

2006/42/EG
2006/42/EY
2006/42/EU
2006/42/EÜ

2000/14/EG
2000/14/EY
2000/14/EU
2000/14/EÜ

2005/88/EG
2005/88/EY
2005/88/EU
2005/88/EÜ

2004/108/EG
2004/108/EY
2004/108/EU
2004/108/EÜ

An ge wand te har mo ni sier te Nor men :
So vel le tut har mo ni soi dut stan dar dit:
An vend te har mo nis er te nor mer:
Ko hal da tud har mo ni see ri tud nor mid:

EN 500-1 ; EN 500-4

Die be nann te Stel le nach 2000/14/EG
Di rek tii vin 2000/14/EY mu kai ses ti ni met ty vi ras to
Opp nevnt or gan i hen hold til 2000/14/EU
Tea vi ta tud asu tus vas ta valt 2000/14/EÜ

TÜV Rhein land
Pro duct Sa fe ty GmbH
D-51101 Köln
Kenn-Nr. 0197

wur de (wird) ein ge schal tet zur / oli (on) kon tak toi tu teh tä vä nä / ble (blir) truk ket inn for / kaa sa ti (kaa sa tak se):

Kon for mi täts be wer tung nach An hang VIII aus 2000/14/EG
tar kis ta maan vaa ti mus ten mu kai suu den di rek tii vin 2000/14/EY li it teen VIII mu kai ses ti
sams vars-eva lue ring i.h.t. ved legg VIII til 2000/14/EU
vas ta vus hin da mis se 2000/14/EÜ lisa VIII jär gi

ISO 9001 Zer ti fi kats-Nr.:
ISO 9001 ser ti fi kaat ti-nro:
ISO 9001 ser ti fi kat-nr.:
ISO 9001 ser ti fi kaa di nr:

09100 67054

Ge mes se ner Schall lei stungs pe gel LWA,m

Mit at tu me lu ta so LWA,m

Målt lyd ni vå LWA,m

Mõõdetud helivõimsustase LWA,m

107 dB 107 dB 107 dB  

Ga ran tier ter Schall lei stungs pe gel LWA,g

Taat tu me lu ta so LWA,g

Ga ran tert lyd ni vå LWA,g

Ga ran tee ri tud helivõimsustase LWA,g

109 dB 109 dB 109 dB

Hen nef, 18.01.2013 ppa. Dipl.-Ing. Rei ner Schulz, Tech ni sche Lei tung

Ort, Da tum
Paik ka, aika / Sted, dato / Koht, kuu pä ev

Un ter schrift, An ga be der Funk ti on im Un ter neh men
Al le kir joi tus, ase ma yri tyk ses sä / 

Un ders krift, an gi vel se av funks jon i fir ma et
All ki ri, and med funkt si oo ni koh ta ettevõttes

Auf be wah rung der tech ni schen Un ter la gen bei o.g. Per son
Te kni set do ku men tit ovat yllä mai ni tun hen ki lön hal lus sa

Opp be va ring av tek nisk do ku men tas jon hos oven nevnte per son
Teh ni lis te do ku men ti de säi li ta mi ne ülal ni me ta tud isi ku juu res

Am mann Ver dich tung GmbH | Jo sef-Dietz gen-Stra ße 36 | D-53773 Hen nef | Tel. +49 (0) 2242 / 88 02-0 | Fax +49 (0) 2242 / 88 02-59

Ge schäfts füh rer : Bernd Holz; Chris ti an Stryf fe ler  | HRB 1949 Amts ge richt Sieg burg | info.avd@am mann-group.com | www.am mann-group.com



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:______________________

Trü ki tud Sak sam aal   Ref-nr 2-00002024ET   06/2013 AVD

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

www.ammann-group.com

Eessõna
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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

Ma si nast võivad si is ki läh tu da ohud, kui in struee ri ma ta per so nal ka -
su tab seda as jat und ma tul või mit te sih tot star be ko ha sel viisil.

Ma si na ras kus te ga ko or ma mi ne ja sel lel kaasasõitmine on kee la tud.

Ma sin ei sobi haa ke se ad me te ja oks.

Ma si na käi ta mi ne kal da sen di tes üle 25° on kee la tud.

Ärge sõitke kõval betoonil, sidunud bituumenkattel, tugevasti
külmunud või mitte kandevõimelisel pinnal.

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. Si cher heits be stim mun gen
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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. Si cher heits be stim mun gen
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APH 5020 APH 5030 APH 6020 APH 6530 APH 100-20

1. Mõõtmed

Pik kus L 1600 mm 1840 mm 1965 mm

Pik kus L1 900 mm 930 mm 1070 mm

Pik kus L2 450 mm 470 mm 520 mm

Kõrgus H 775 mm 870 mm 900 mm

Kõrgus H1 u 1000 mm

Kõrgus H2 u 1500 mm

Tö ölai us, põhiseade 450 mm 550 mm 650 mm

pai gal dus nur gi ku te ga 75 / 150 mm 600 / 750 mm 700 / 850 mm 800 / 950 mm

2. Mas sid

Põhiseade 367 kg 368 kg 482 kg 491 kg 675 kg

pai gal dus nur gi ku te ga  75 mm 388 kg 389 kg 506 kg 515 kg 704 kg

pai gal dus nur gi ku te ga 150 mm 400 kg 402 kg 518 kg 527 kg 727 kg

E-Start + 16 kg + 16 kg + 18 kg + 18 kg Standard

Sur nud-mehe-lü li tus + 17 kg + 17 kg + 19 kg + 19 kg + 2 kg

ACEe con-süs te em + 17 kg + 17 kg + 18 kg + 18 kg – 2 kg

3. Ajam

Moo to ri tüüp HATZ 1D50 S HATZ 1D81 S HATZ 1D90 S

Ehi tus vi is 1-sil 4-tak ti li ne dii sel

Võimsus 7,0 kW (9,5 hj) 10,1 kW (13,7 hj) 10,9 kW (14,8 hj)

pöö re tel 3100 1/min 3000 1/min 3000 1/min 3000 1/min

Ja hu tus Luft

Kü tu se paa gi maht 5 l 7 l 10 l

Kü tu se ku lu 1,7 l /h 2,5 l /h

Max kal da send 30°

2. Teh ni li sed and med
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APH 5020 APH 5030 APH 6020 APH 6530 APH 100-20

Max tõusuvõime 36 %

Aja mi liik tsen tri fu gaal si du ri ja hü drau li li se jõuülekande kaudu

Juh ti mi ne eda spi di/ta gur pi di hü drau li li ne

4. Töö ta mis kii rus

0 - 22 m/min 0 - 28 m/min 0 - 32 m/min 0 - 28 m/min

5. Vi brat si oon

Tsentrifugaaljõud 50 kN 60 kN 65 kN 80 kN

Ra pu tus sa ge dus 65 Hz 69 Hz 55 Hz 40 Hz

6. Flä chen lei stung

Põhiseade 594 m2/h 925 m2/h 1056 m2/h 1090 m2/h

pai gal dus nur gi ku te ga 75 / 150 mm 792 / 990 m2/h 1260 / 1430 m2/h 1344 / 1632 m2/h 1350 / 1600 m2/h

7. Eri tar vi kud

Vul kol lan plaat
Pai gal dus nur gik  75 mm
Pai gal dus nur gik 150 mm
Kat te pa neel
Töö tun ni lo en dur
Elek ter käi vi tus
Ava rii sei su lü li tus
ACEe con – süs te em

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

—
O
O
O
O
S
S
O

O = su vand     S = see ria     — = pole saa da val

8. Müra- ja vi brat si oo ni and med

All järg ne valt esi ta tud EÜ ma si na te di rek tii vi väl jaan de (2006/42/EÜ) ko ha sed müra- ja vi brat si oo ni and med mää ra ti kind laks mh har mo ni see ri tud
nor me ning di rek tii ve ar ves se võttes. Käi ta mi sel võivad olla va lit se va test tin gi mus tus test olen evalt tulemuseks neist kõrvalekalduvad vä är tu sed.

8.1 Mü raand med2)

Vas ta valt EÜ ma si na te di rek tii vi lisa 1 lõigule 1.7.4.u nõutavad mü raand med:

Helirõhutase kä sit se mis ko hal LPA 92,0 dB 95,0 dB 93,3 dB

Mõõdetud helivõimsustase LWA,m 106 dB  107 dB

Ga ran tee ri tud helivõimsustase LWA,g 108 dB 109 dB

Mü ra vä är tu sed mää ra ti kind laks järg mi si di rek tii ve ja nor me ar ves se võttes:

di rek ti iv 2000/14/EG / EN ISO 3744 / EN 500-4

8.2 Vi brat si oo ni and med

Vas ta valt EÜ ma si na te di rek tii vi lisa 1 lõigule 3.6.3.1 nõutavad käe-kä si var re vi brat si oo ni vä är tu sed:

Kiirendusvõngete üld vä är tus ahv 4.9 m/s2 4.9 m/s2 5.8 m/s2 6.4 m/s2 8.4 m/s2

Mää ra ma tus K 1.0 m/s2

Kii ren dus vä är tus mää ra ti kind laks järg mi si di rek tii ve ja nor me ar ves se võttes:

EN 500-4 / DIN EN ISO 5349

2. Teh ni li sed and med
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3)Kuna võidakse üle ta da an tud ma si na ja oks lu ba tud hin da mis mü ra ta set 85 dB (A), siis peab oper aa tor mü ra kait se va hen deid kand ma.



3.1 Kir jel dus

APH 5020/5030/6020/6530/100-20 on re ver see ri ta vad vi braa -
tor plaa did, mis töö ta vad 2- või 3-lai ne li se võnkesüsteemiga.
Moo tor käi tab hü drau li ka kom po nen ti de kau du põhiplaadil asuvat 
ergutit.

Er gu ti te ki tab pai gal da tud ekst sen tri te kau du ti hen da mi seks va -
ja li ku vibratsiooni.

Ma si nat ju hi tak se ti is li käe pi de mest. Kä sit se mi ne toi mub ti is lil
asu va te kä sit se mis ele men ti de ga.

Masinad sobivad kõigiks tihendustöödeks pinnasesiseses
ehituses ja teedeehituses. Tihendada on võimalik kõiki
pinnasematerjale nagu liiv, kruus, kergelt siduvad pinnased,
šlakk, killustik, bituumen.

3.1.1 Se ad me üle vaa de

1  Põhiplaat koos er gu ti ga
2  Moo tor
3  Tsen traal punkt kin ni tus
4  Tii sel
5  Kä sit se mis ele men did / tii sel

3.2 Kä sit se mis ele men did

1 Pöö re te hoob

0 stopp
I tü hi kä ik 
II tä is ko or mus

Moo to ri pö ör deid sea dis ta tak se su ju valt pöö re te hoo va ga. Moo -
to ri ma da lai ma tel pöö re tel on moo to ri/ er gu ti va he li ne
jõuülekanne kat ke sta tud, moo tor töö tab tü hi käi gul. Tsen tri fu -
gaal si dur lü li tub sis se u 1/4 sea dis tus tee kon nal. 

2 Sõidukang

a eda spi di
b ta gur pi di 

Sõidukang on ette näh tud er gu ti ekst sen tri te üm ber sea dis ta mi -
seks ja seega 

• sõidusuuna eda spi di (a) / ta gur pi di (b)su ju vaks re gu lee ri mi -
seks

• kii ru se su ju vaks re gu lee ri mi seks

3 Ava rii sei su lü li tus1)

Ava rii sei su lü li tus on ette näh tud ohu si tu at si oo ni des ma si na ko -
he seks peatamiseks.

Lü li tus nu pu va ju ta mi sel kat ke sta tak se jõuülekanne, ma sin jääb
kohe seis ma; moo tor töötab edasi.

Pärast lüliti vajutamist käitamise ajal:

• Va bas ta ge lü li ti väljatõmbamisega lu kus tu sest.

• Nor maal režiimi on võimalik kohe jät ka ta. (Sõidusuunda ja -kii -
rust pole tar vis uu es ti va li da.)

1)
APH 5020/5030/6020/6530: Li sa va rus tus

3. Kä sit se mi ne
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Oht

Et te vaa tust lan ge va te nõlvade kor ral! Ära li bi se mi -
se oht al la vee re va ma ter ja li ja si le da te
pealispindade tõttu.

Ärge töö ta ge kõval be too nil või si du nud pea li spin -
nal.

B6799001

Schrift Arial 11 pt., fett

1

2

3

4

5

1

2

3

0 I

II

a

b

Juhis

Tsen tri fu gaal si du ri ga ma si na tel peab hoid ma moo to ri
pö ör deid ala ti tun du valt ülal- või all pool tsen tri fu gaal si -
du ri sis se lü li tu spö ör deid (u 1200 1/min), sest vas ta sel
ju hul ku lu vad si du ri kat ted kii res ti või hä vi ne vad.

Juhis

Moo to ri käi vit ami ne võimalik ai nult va ju ta tud lü li ti ga.



3.3 Enne käikuvõtmist

• Sei sa ke ma sin ta sa sel pin nal

• Kon trol li ge

• mootoriõli ta set

• hüdraulikaõli ta set

• kü tu se va ru

• keer mes lii de te tu ge vat kin ni tust

• moo to ri ja ma si na sei sun dit

• Li sa ge puu du vad mä är deai ned vas ta valt mä är deai ne te
tabelile.

3.4 Ti is li sea dis ta mi ne/fik see ri mi ne

3.4.1 Ti is li sea dis ta mi ne

Saa vu ta maks ti is li käe pi de me op ti maal set töökõrgust, saab ti is lit 
pii ra ja te (1) üm ber sea dis ta mi se ga su va lis se positsiooni seada.

3.4.2 Ti is li fik see ri mi ne

Ti is lit on võimalik ver ti kaal ses po sit si oo nis fik see ri da (2).

Fik see ri tud ti is li ga hõlbustatakse pea le laa di mi sel ma si na ga üm -
ber käi mist.

3. Kä sit se mi ne
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1
B6299201.cdr

Juhis

Väl ti maks pih ta löö mi se tõttu ük sik de tai li de kah jus tu -
mist, ärge fik see ri ge ti is lit nor maal käi tu se ajal.

B8299210.cdr

2

Oht

Ka su ta ge isi klik ku kait se va rus tust (eri ti mü ra kait -
se va hen deid ja tur va ja lat seid).

Jär gi ge ohutusnõudeid.

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

Lu ge ge moo to ri ka su tus ju hen dit. Jär gi ge seal
ohu tu se, kä sit se mi se ja hool du se koh ta esitatud
juhiseid.



3.5 Moo to ri kä sit se mi ne

3.5.1 Moo to ri juht süs te em APH 100-20

Ma sin on va ru sta tud moo to ri juht süs tee mi ga.

See hõlmab

• kor dus käi vi tus luk ku

• elek troo ni list õlipuudus-väl ja lü li tust
Õlipuuduse kor ral lü li tub moo tor väl ja. Sel ju hul

• kor ri gee ri ge õlitaset või kõrvaldage viga

• käi vi ta ge moo tor

• sis se lü li ta tud süü test tin gi tud tä ie li ku tüh jen emi se kait set
Sis se lü li ta tud süü te kor ral lü li tab juht süs te em 30 sek möö du -
des kõik tar bi jad väl ja. Sel juhul

• Kee ra ke süütevõti «0» pea le.

• Käi vi ta ge moo tor kir jel da tud vii sil.

Õlirõhu kon troll tu li (2) ja laa di mi se kon troll tu li (1) on ette näh tud
õlirõhu või vas ta valt ge ne raa to ri ta lit lu se jä re le val veks.

Pä rast süü te sis se lü li ta mist (3) (asend «I») vil gu vad mõlemad tu -
led kaks kor da, see jä rel laa di mi se kon troll tu li kus tub ja õlirõhu
kon troll tu li põleb u 30 sek pü si valt. Siis lü li tab juht süs te em voo lu -
toi te väl ja.

3.5.2 Moo to ri käi vit ami ne

• Se ad ke pöö re te hoob tä is ko or mu se peale.

• Ava rii sei su lü li tu se ga ma si na te pu hul:
Va ju ta ge ava rii sei su lü li tust.

• Kee ra ke käivitusvõti (1) üle «I»; laa di mi se kon troll tu li (2) süt -
tib, kõlab sig naa li an dur* (3).

• Kee ra ke käivitusvõti «II» pea le.

*APH 5020 / 5030 / 6020 / 6530

Pä rast moo to ri käi vi tu mist

• las ke süütevõti lah ti

• se ad ke pöö re te hoob tü hi käi gu peale.

• las ke moo to ril 1-2 min soo jaks töö ta da.

3. Kä sit se mi ne
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B8299332.cdr

1 I

II

0

2

3

Juhis

Laa di mi se kon troll tu li (2) te os tab ge ne raa to ri ta lit lu se
jä re le val vet. Ta põleb sis se lü li ta tud süü te ga (asend
«I») sei sa tud moo to ri kor ral ja peab töö ta va moo to ri
kor ral kus tu ma.

B6799003 I

123

II

0

Juhis

Ra ken da ge star te rit ai nult seis va moo to ri kor ral.

Ärge ra ken da ge star te rit kau em kui 20 - 30 sek.

Las ke võti kohe lah ti, kui moo tor töö tab.

Oo da ke enne käi vi ta mi se kor da mist u 30 sek.

Ärge kee ra ke töö ta va moo to ri kor ral süütevõtit ku na gi
«0»-asen dis se. Re gu laa tor võib ri kne da ja akut ei lae ta!

Juhis

Kui 10 sek jook sul ei vii da läbi käi vi tus prot se duu ri, siis
tu leb toi ming ut kor ra ta.



3.5.3 Kä si käi vi tus

• Se ad ke pöö re te hoob tä is ko or mu se peale.

• Ava rii sei su lü li tu se ga ma si na te pu hul:
Va ju ta ge ava rii sei su lü li tust.

• E-Star di ga ma si na te pu hul:
Kee ra ke süütevõti «I» pea le.

• Se ad ke de kom pres si oo ni hoob (1) lõpuni käi vi tu spo sit si oo ni.

• Pist ke käi vi tus vänt (2) sis se ja aja ge suu re ne va kii ru se ga
ringi.

Pä rast moo to ri käi vi tu mist

• las ke süütevõti lah ti

• se ad ke pöö re te hoob tü hi käi gu peale

• las ke moo to ril 1-2 min soo jaks töö ta da

• Se ad ke mit tekäi vi tu mi sel de kom pres si oo ni hoob läh te po sit si -
oo ni ta ga si ja kor ra ke käivitusprotseduuri.

3.5.4 Moo to ri seis ka mi ne

• Las ke moo to ril lü hi kest aega tü hi käi gul töö ta da.

• Se ad ke pöö re te hoob lõpuni ta ga si.

• Tä ien da valt elek ter käi vi tu se kor ral:

• Kee ra ke süütevõti «0» pea le.

• Tõmmake võti eest ära.

3. Kä sit se mi ne
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B8299006.cdr

Tähelepanu

Ärge aja ge E-star di ga ma si naid ku na gi lah tiü hen -
da tud aku kor ral kä si käi vi ti ga rin gi; see põhjustab
re gu laa to ri kohese riknemise.

1

B8299005.cdr

Tähelepanu

Ärge lü li ta ge moo to rit tä is ko or mu sel ja mit te de -
kom pres si oo ni hoo va kaudu välja.

Juhis

Kui käivitusvõtit ei kee ra ta «0»-asen dis se ta ga si, siis
kõlab sig naa li an dur; va lit seb aku tä ie li ku tüh jen emi se
oht.

Oht

Kaits ke töö lõpetamisel või kat kes ta mi sel
süütevõtit eba pä de va li gi pää su eest.



3.5.5 Moo to ri väl ja lü li tus au to maa ti ka1)

Ma si nad on va ru sta tud moo to ri väl ja lü li tus au to maa ti ka ga.

Moo tor lü li tub väl ja

• lii ga ma da la õlirõhu kor ral

• ebas ta bi il se määrdeõlikile kor ral

• lii ga kõrge õlitemperatuuri tõttu

• vale põhiviskoossuse tõttu

• kü tu sest või õlist tin gi tud õli ve del du mi se tõttu

• blo kee ri tud määrdeõlifiltri kor ral

• eba ti he da õli ülerõhuventiili kor ral

• to rus ti ke ja ti hen dus koh ta de le ke te korral

• õlipumba- ja laa gri te ku lu mi sel

Moo to ri väl ja lü li ta mi sel eba pii sa va määrdeõlivarustuse või kü tu -
se puu du se tõttu:

• Ot si ge rike üles ja kõrvaldage.

• Va ju ta ge mõne se kun di väl tel hoo ba.

• Käi vi ta ge moo torn.
1)
APH 5020 / 5030 / 6020 / 6530

3.5.6 Õhufiltri hool dus näi dik

Moo to rid on va ru sta tud õhufiltri op ti li se hool dus näi di ku ga. Fil tri -
pa dru ni mä är du mi se kor ral tõmmatakse kummilõõts alarõhuga
kokku.

Sel ju hul sei sa ke moo tor ja pu has ta ge või va he ta ge õhufilter
välja.

3. Kä sit se mi ne
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Tähelepanu

Ma dal õlitase ja järsk kal da send põhjustavad
õhuga se gu ne mist ja see ga vis koos su se lan ge -
mist. B8299027.cdr

B6599028.cdr



3.6 Käi ta mi ne

• Se ad ke pöö re te hoob (1) tä is ko or mu se peale.

• Sea dis ta ge sõidukangilt (2) sõidusuund ja -kii rus.

• Juh ti ge ma si nat ti is li käe pi de mest; oper aa tor sei sab ti is li
kõrval

1

2

3

0 I

II

a

b

Juhis

Tsen tri fu gaal si du ri ga ma si na tel tu leb moo to ri pö ör -
deid ala ti tun du valt ülal- või all pool tsen tri fu gaal si du ri
sis se lü li tu spö ör deid (u 1200 1/min) hoi da, et si du ril
kah jus tu si väl ti da.

Sei sa ke pi ke ma te töö pau si de kor ral moo tor, pikk tü hi -
käi gul töö ta mi ne või ras keid moo to ri kah jus tu si
põhjustada.

Juhis

Li it ki vi sil lu ti se ti hen da mi sel on soo vi ta tav vul kol lan -
plaa te ja pai gal dus nur gi kuid (eri tar vi kud) ka su ta da, et
ma si nal ning ti hen da ta val materjalil kahjustusi vältida.

3. Kä sit se mi ne
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Juhis

Eba sood sa tel tin gi mus tel võib tek ki da er gu ti ras ken -
da tud käi vi tu mi ne. Moo tor ei suu da siis enam oma ni -
mi pö ör deid saa vu ta da. Olu kor da saab lõpetada
sõidukangi (2) mit me kord se va ju ta mi se ga.



3.7 Elek troo ni li ne sur nud-mehe-lü li tus (su vand)

Käe so le vas lõigus kir jel da tak se üks nes stan dard ka su tus ju -
hen dist kõrvalekalduvaid kä sit se mis- ja ohu tus ju hi seid.
Vas ta sel ju hul keh tib iseenesestmõistetavalt stan dard ka su -
tus ju hend.

Elek tri li se ava rii sei su ga ma si na te ja oks on optsio naal selt saa da -
val elek troo ni li ne sur nud-mehe-lü li tus. Sõiduajamit ju hi tak se
elek troo ni ka kom po nen ti de ja käe pi de me tes se (sen so GRIP) (1)
in te gree ri tud puutesensoritega.

3.7.1 Kä sit se mi ne

• Käi vi ta ge mootor (lõik 3.5.2).

• Tõmmake ava rii sei su lü li tust (2).

• Haa ra ke käe pi de me te (1) üm bert kin ni; ma sin alus tab sea dis -
ta tud sõidusuunas sõitu.

3. Kä sit se mi ne
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1 1

Oht

Süs tee mis on muu da tus te te ge mi ne kee la tud. Et -
te ka vat se ta tud või et te ka vat se ma ta muu da tu sed
käe pi de mel, elek troo ni kas või toi te kaa bli tes
võivad põhjustada süs tee mi ri vist väl jal an ge mist
ning see lä bi ohtu inimeste tervisele ja elule.

Kon trol li ge süs te em iga kord enne käi vi ta mist kah -
ju sta tud juht me te ja de tai li de suh tes üle. Va he ta ge 
kah ju sta tud de tai lid kohe väl ja. Ma si nat ei tohi
kah ju sta tud detailidega käiku võtta.

Kon trol li ge pä rast ma si na käi vi ta mist lü li tu se kor -
rekt set ta lit lust, kon trol li des sel leks väl ja lü li tus -
funkt si oo ne käe pi de me te lahtilaskmise kaudu.

Kui ta lit lus kon trol li või käi ta mi se ajal ei pe aks ma -
sin nõuetekohaselt väl ja lü li tu ma, siis ei tohi mit te
min gil ju hul eda si töö ta da ning peab kohe Am man -
ni os kus tö ökot ta pöörduma.

Elek troo ni li se sur nud-mehe-lü li tu se pai gal da mi -
sest hoo li ma ta esi neb ma si na ga töö ta mi sel veel
oper aa to ri ja teis te isikute suhtes jääkohte.

Seetõttu töö ta ge ma si na ga ala ti et ten äge li kult ja
neid jää koh te te ad vus ta des.

B8299328.ai

2

B8299326.ai



• Re gu lee ri ge sõidukangiga (3) sõidusuunda ja -kii rust; üks
käsi jääb käe pi de me le (1).. 

• Kui mõlemad käe pi de med (1) las tak se lati, siis jääb ma sin lü -
hi ke se jä rel ta lit lu sa ja möö du des seis ma. Kui puu du ta tak se
ühte käe pi de me test, siis sõidab ma sin eel ne valt va li tud
sõidusuunas ja kiirusega edasi.

1)
Su vand

Oht

Ma sin on va ru sta tud süs tee mist tin gi tult üks nes
lü hi ke se jä rel ta lit lus tee kon na ga. Seda tu leb ma si -
na ga töö ta mi sel arvesse võtta.

Va ju ta ge töö pau si de ja töö lõpetamise kor ral tin -
gi ma ta ava rii sei su lü li tust, et väl ti da ma si na et te -
ka vat se ma tut sõitmahakkamist.

B8299329.ai

1

3

3. Kä sit se mi ne

13

B8299330.ai

1



4.1 Ül dist

4.1.1 Kir jel dus

ACEe con-süs tee mi ga
1)
 on võimalik tä ie pin na li si ti hen dus kon trol -

le läbi viia. See juu res mää ra tak se kind laks pin na se dü naa mi li ne
kõvadus.

In te gree ri tud sen so ri kau du mõõdetakse pin na se tagasimõju vi -
bree ri va le põhiplaadile. Mõõteväärtust ku vat ak se LED-näi di ku
abil pi de valt ka su ta ja vaateväljas. 

See kontrollimisvõimalus pa kub ka su ta ja le mõningaid ee li seid,
näi teks

• Igal ajal kon trol li, kas ti hen da mi ne ede neb või on saa vu ta -
tud lõplik ti hen dus.

• Ti hen da mi ses on võimalik vi ga seid koh ti lei da ja need üle
ti hen da da.

• On võimalik väl ti da üle ti hen da mist, ma ter ja li lõdvendamist
ja rik ku mist.

• Juba tihendatud aluspinnal välditakse asjatuid üleminekuid 
või raputusi; st masina tõhusamat ja säästlikumat
kasutamist.

4.1.2 Ta lit lus

ACEe con-süs te em koos neb dis pleist ja põhiplaadi kül jes ole vast 
kii ren dus sen so rist.

In te gree ri tud sen so ri kau du mu un da tak se põhiplaadi kii ren dus
pin ge sig naa li deks. Need kan tak se juht süs tee mi le üle. Seal ar vu -
ta tak se ti hen du se tun nus suu ru sed ja ku vat ak se need optiliselt
displeile.

4.1.3 Käi ta mi ne

ACE-süs te em so bib eri ti häs ti mit tes idu va te le vä he se pee no sa -
kaa lu ga pinnastele.

Ti hen du sas te- ja kva li teet sõltuvad ole ma so le va test pin na se tin -
gi mus test. Kui pii sa vast ar vust üle mi ne ku test hoo li ma ta ei näi da -
ta näi di ku plo kil mak si maal set ti hen du sas tet, siis kon trol li ge pin -
na se ti hen da mis so bi vust ja ra ken da ge vaj. kor ral
tihendamisvõimet pa ren da vaid meet meid. Eri ne va te
kõvadustega pin nas te tõttu ei pruugita maksimaalväärtustigal
juhul saavutada.

4.2 Käi ta mi ne

Eri ne vad käi tus sei sun deid näi da tak se kä sit se mi spul dil järg mi sel 
viisil:

• Ma si na sis se lü li ta mi sel käi vi tub süs te em au to maat selt. Es -
malt init sia li see rib süsteem iseenda:

• Ole ku-LED (8) vil gub; LE Did (0 - 7) süt ti vad reas 0 kuni 7
ning kus tu vad jäl le.

• NPä rast edu kat init sia li see ri mist põleb ole ku-LED (8). Süs te -
em on nüüd käi tus val mis.

• Suh te list ti hen dus vä är tust näi da tak se LE Di de ga järg mi sel vii -
sil. Põlevate LE Di de arv tä his tab see juu res süm bool selt pin -
na se kasvavat tihendusmäära.

LED

VG 0 1 2 3 4 5 6 7

  0 –  19 % l

 20 –  40 % l l

 41 –  60 % l l l

 61 –  80 % l l l l

 81 – 100 % l l l l l

101 – 120 % l l l l l l

121 – 140 % l l l l l l l

141 – 150 % l l l l l l l l

l – pu na ne
VG – ti hen dus mä är

• Kui ole ku-LED põleb ja LED 0 vil gub, siis on vi brat si oo ni sa ge -
dus lii ga kõrge või ma dal. Mõõteväärtust ei saa arvutada.

• Kui LED 0 põleb ja ole ku-LED te ki tab vil ku va sig naa li, siis esi -
neb mõõtesüsteemis rike. Sel ju hul pö ör du ge pa lun Am man ni 
teenindusse.

1)
Eri va rus tus

4. ACEe con
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B6799005
B6799004

0 1 2 3 4 5 6 7

8

Juhis

Kor rekt seid mõõteväärtusi on võimalik saa vu ta da üks -
nes mak si maal se kii ru se ga edas- ja tagurpidisõidul.



5.1 Pea le laa di mi ne ja trans por ti mi ne

Si du ge ma sin pä rast pea le laa di mist ülao sal et ten äh tud haa ke -
punk ti de kau du trand por di va hen di peal kinni.

Haa ki ge kraa na konks ma si na tõstmiseks tsen traal punkt kin ni tu -
se (2) külge.

5. Trans por ti mi ne

15

Oht

Ka su ta ge pea le laa di mi seks üks nes
kandevõimelisi ja sei sus ta bi il seid laa di mis ram pe.

Kon trol li ge haa ke punk te (loo gad, tõsteaasad)
enne ka su ta mist kah jus tus te ja ku lu mi se suh tes.
Va he ta ge kah ju sta tud detailid kohe välja.

Kind lus ta ge ma sin ära li bi se mi se ja üm ber kal du -
mi se vastu.

Teh ke kind laks, et ini me si ei sea ta ohtu!

Ka su ta ge ma si na pea le laa di mi sel, kin ni si du mi sel
ja tõstmisel ala ti et ten äh tud haakepunkte.

Ini mes te le va lit seb elu oht lik olu kord, kui nad

• as tu vad rip pu va te las ti de alla või

• sei sa vad rip pu va te las ti de all!

Fik see ri ge pä rast pea le laa di mist tii sel.

B6799002

Schrift Arial 11 pt., fett

2



6.1 Ül dis ed ju hi sed

Hoo li kas hool dus:

ðpi kem elui ga
ðsuu rem ta lit lu so hu tus
ðlü he mad sei sa kua jad
ðsuu rem töö kind lus
ðvä ik se mad re mon di ku lud

• Jär gi ge ohutusnõudeid!

• Te os ta ge hool dus tö id ai nult sei sa tud moo to ri pu hul.

• Pu has ta ge enne hool dus tö id moo tor ja ma sin.

• Sei sa ke ma sin ta sa sel alu spin nal, kind lus ta ge ära vee re -
mi se ja ära li bi se mi se vas tu.

• Hoo lit se ge käi tu sai ne te ja väl ja va he ta tud de tai li de ohu tu
ning keskkonnasõbraliku uti li see ri mi se eest.

• Ühen da ge aku enne elek tri süs tee mi kal lal töö ta mist lah ti
ja kat ke iso lee ri va te ma ter ja li de ga kin ni.

• Ärge va he ta ge aku «PLUSS»- ja «MIINUS»-poo lust oma -
va hel ära.

• Väl ti ge tin gi ma ta voo lu juh ti va tel kaa bli tel lü hi seid.

• Va bas ta ge enne kee vi tus tö id ma si nal kõik pis ti kü hen du -
sed ja aku kaa blid.

• Asen da ge vii vi ta ma tult kon troll tu le des läbipõlenud
hõõglambid.

• Ärge prit si ge ma si na pu has ta mi sel kõrgrõhu-vee joa ga
va he tult elek tri li si koos te de tai le.

• Pu hu ge lek ke voo lu de väl ti mi seks koos te de tai lid pä rast
pe se mist suruõhuga kui vaks.

6. Hool dus
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6.2 Hool dus ta bel

In ter val lid
kord

päe vas
20 h 50 h 100 h 250 h 500 h 1000 h

va ja du se
kor ral

Tööd

Ma si na pu has ta mi ne l

Mootoriõli ta se me kon trol li mi ne1) l

Mootoriõli va he ta mi ne1) l3) l

Moo to ri õlifiltri va he ta mi ne1) l3) l

Õhufiltri kon trol li mi ne1) l

Õhufiltrisüdamiku va he ta mi ne1) l l

Sis se las kea va de kon trol li mi ne1) l

Vee väl ja lask mi ne (kü tu se paak)1) l

Kü tu se fil tri va he ta mi ne1) l

Kla pi va he de kon trol li mi ne1) l3) l

Er gu ti: õlitaseme kon trol li mi ne l

Er gu ti: õli va he ta mi ne2) l3) l

Hüdraulikaõli ta se me kon trol li mi ne l

Hüdraulikaõli va he ta mi ne2) l3) l

Ta ga si voo lu fil ter ele men di va he ta mi ne2) l3) l

Õhutusfiltri va he ta mi ne2) l3) l

Sis se las ke fil tri pu has ta mi ne2) l3) l

Hü drau li ka voo lik juht me te kon trol li mi ne l

Kum mi puhvri te kon trol li mi ne l

Keer mes lii de te kon trol li mi ne tu ge va
kin ni tu se suhtes

l3) l

1)jär gi ge moo to ri ka su tus ju hen dit
2)vä he malt 1× aas tas
3)es ma kord selt



6.3 Mää ri mis plaan

Mää ri mis koht Ko gus [l] In ter vall [bh] Mä är deai ne Ar ti kli-nr.

1. Moo tor (sh õlifilter)

APH 5020 / 5030 1,4 (1,5) 250 mootoriõli
API SG-CE
SAE 10W40

2-806 01 100

APH 6020 / 6530 1,8 (1,9)

APH 100-20

2. Er gu ti

APH 5020 / 5030 1,0 250
või 1× aas tas

käigukastiõli
vlt JDM J 20 C

2-806 01 110

APH 6020 / 6530 1,8

APH 100-20 2,0

3. Hü drau li ka

APH 5020 / 5030 19,0 es ma kord selt 500, 
siis iga 1000 ta gant

või 1× aas tas

hüdr-õli
HVLP 46

2-806 01 070

APH 6020 / 6530 20,0

APH 100-20 27,0

4. Ta ga si voo lu fil ter

APH 5020 / 5030 es ma kord selt 20 ta gant, siis iga -
kord sel hüdroõli va he ta mi sel

2-801 99 100

APH 6020 / 6530 / 100-20 2-801 99 160

5. Õhutusfilter

APH 5020 / 5030 / 6020 / 6530 / 100-20 iga kord sel hüdraulikaõli
va he ta mi sel

2-801 99 153

6. Imi fil tri pu has ta mi ne

APH 5020 / 5030 / 6020 / 6530 iga kord sel hüdroõli va he ta mi sel 2-802 26 230

APH 100-20 2-802 26 327

6.4 Fir men al ter na ti ve Schmiers toff ta bel le

6. Hool dus

17

1)

2)
Teilsynthetisches Leichtlauföl
Biologisch abbaubares Mehrbereichshydrauliköl auf Esterbasis; die Mischbarkeit und Verträglichkeit mit mineralölbasischen sowie mit biolo-
gisch abbaubaren Hydraulikölen sollte imEinzelfall geprüft werden. Der Restmineralölgehaltsollte gemäß VDMA-Einheitsblatt 24 569 redu-
ziert werden.

Motoröl
API SG-CE
SAE 10W40

Getriebeöl
gem. JDM J 20 C

Spez. Hydro-Öl
ISO-VG 32

Hydr.-Öl
HVLP 46

ATF – Öl

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_DE.cdr



6.5 Moo to ri hool dus tö öd

Käe so le vas ka su tus ju hen dis kir jel da tak se ai nult iga päe va -
seid hool dus tö id moo to ril. Jär gi ge moo to ri ka su tus ju hen dit 
ja seal esi ta tud hool dus ju hi seid ning -in ter val le.

6.5.1 Üle vaa de

 1 Kü tu se täi te ot sak
 2 Õlitäiteotsak
 3 Õhufiltri hool dus näi dik
 4 Jahutusõhu sis se la se
 5 Jahutusõhu väl ja la se
 6 Õli väl ja la se
 7 Õlimõõtevarras
 8 Õlifilter
 9 Kü tu se fil ter
10 Vee väl ja la se, kü tu se paak
11 Õhufilter
12 Põlemisõhu sis se las kea va

6.5.2 Kü tu se ju ur de va la mi ne

• Pu has ta ge kü tu se täi te ot sa ku (1) ümbrus.

• Ava ge kü tu se täi te ot sak.

• Kon trol li ge vi su aal selt kü tu se taset.

• Vaj. korral valage kütust juurde. Sobivad kõik diislikütused,
mis vastavad järgmiste spet si fi kat si oo ni de mii ni mum-
nõuetele: EN 590 o. DIN 51601 - DK o. BS 2869 A1 / A2 o.
ASTM D 975 - 1D / 2D

• Sul ge ge tu ge vas ti paa gi kork.

6.5.3 Mootoriõli ta se me kon trol li mi ne

• Sei sa ke ma sin ho ri son taal selt.

• Pu has ta ge mõõtevarda pi ir kond.

• Tõmmake mõõtevarras (7) väl ja, püh ki ge puh ta ebe me va ba
la pi ga üle.

• Pist ke mõõtevarras taas lõpuni sis se.

• Tõmmake mõõtevarras väl ja ja lu ge ge õlitase maha.

• Va la ge õli vaj. kor ral kuni üle mi se mär gis tu se ni ju ur de.

• Pu has ta ge täi te ot sa ku pi ir kond.

• Ava ge täi te ot sak (2).

• Va la ge sis se nõutav õlikogus.

• Sul ge ge õlitäiteotsak.

• Pist ke mõõtevarras sis se.

• Las ke moo to ril u 1 min töö ta da ja kon trol li ge õlitaset; vaj. kor -
ral lisage.

6.5.4 Sis se las ke- / jahutusõhuavade kon trol li mi ne

Kon trol li ge põlemisõhu sis se las kea va ja jahutusõhuavasid.

Ee mal da ge jäme mus tus nagu puu le hed, ki vid ja pin nas.

6.5.5 Vee väl ja lask mi ne (kü tu se paak)

Kü tu se paa ki tu leb 1× nä da las vee se te te suh tes kon trol li da, et
vesi ei saaks sis se prit se süs tee mi sattuda.

• Kee ra ke polt (10) vii ma se keer men ii di ni välja.

• Ko gu ge väl ja tun gi vad til gad lä bi paist vas se anumasse.

• Teh ke vi su aal se kon trol li mi se ga kind laks, kas anu ma põhja
on set ti nud vett.

• Kui kütust välja tungib, siis sulgege kohe jälle polt.

6.5.6 Õhufiltri pu has ta mi ne

• Võtke fil tri kaas maha.

• Tõmmake fil tri pa drun et te vaat li kult väl ja.

• Pu hu ge fil tri pa dru nit kui va suruõhuga (max 5 bar) se ni kaua
üht las te üles- ja al la lii gu tus te ga läbi, kuni tol mu enam välja ei
tungi.

• Kon trol li ge fil tri pa dru nit kal da sen dis vas tu val gust või lam bi ga 
läbi val gus ta des pra gu de ning muu de kah jus tus te suhtes.

• Pu has ta ge fil tri kaas ja kor pus puh ta la pi ga.

• Pan ge fil tri pa drun et te vaat li kult sis se tagasi.

• Monteerige kaas.

6. Hool dus
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7
6

5

3

4

212

11

10

9

1

B8299018.cdr

Oht

Tan ki ge üks nes sei sa tud moo to ri ga, lah ti ne tuli
kee la tud.

Ärge suit se ta ge.

Ärge tan ki ge su le tud ruu mi des.

Ärge hin ga ke kü tu se au re sis se.

Ärge lok su ta ge kü tust üle. Pü üd ke väl ja voo la nud
kü tus kin ni, ärge las ke maa pin da joosta.

Keskkond

Pü üd ke ka su ta tud õli kin ni ja uti li see ri ge
keskkonnasõbralikult.

Ärge las ke õlil pin na ses se ega ka na li sat si oo ni
sattuda.

Asen da ge vii vi ta ma tult de fekt sed ti hen did.

Tähelepanu

Va he ta ge fil tri sü da mik väl ja:

– kah ju sta tud fil ter ele men di või rõngastihendi
kor ral

– pä rast ka he kord set pu has ta mist

– tah ma si sal du se ga set te kor ral

– ni is ke või õlise mä är du mi se kor ral

– kui moo to ri võimsus lang eb või

– heitgaasi värvus muutub.

Ärge käi ta ge moo to rit ku na gi ilma õhufiltrisüdamikuta.



6.6 Ma si na hool dus

6.6.1 Pu has ta mi ne

Pu has ta ge ma si nat kord päe vas.

6.6.2 Pin gu tus mo men did

Tugevusklassid töötlemata, määrimata pealispinnaga poltidele.

Vä är tu sed an na vad tu le mu seks ve ni tu spii ri 90 %-lise ära ka su ta -
mi se; hõõrdeteguri µges = 0,14 kor ral.

Pin gu tus mo men ti dest kin ni pi da mist kon trol li tak se mo ment-
võtmetega.

Mä är deai ne MoS2 ka su ta mi sel esi ta tud vä är tu sed ei keh ti.

6.6.3 Polt lii ted

Vi braa tor se ad me tel on täh tis tea tud aja va he mi ke ta gant polt lii -
de te tu ge vat kin ni tust kon trol li da. Jär gi ge pingutusmomente.

6.6.4 Kum mi puhvri te kon trol li mi ne

Kon trol li ge kum mi puhvreid pra gu de ja väl ja mur re te ning tu ge va
kin ni tu se suh tes, va he ta ge nad kah jus tus te korral kohe välja.

6. Hool dus
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Tähelepanu

Pä rast pu has ta mist

• Kon trol li ge kõik kaa blid, voo li kud, to rus ti kud ja
keer mes lii ted eba ti he dus te, lõtvunud ühen dus -
te, hõõrdekohad ning muu de kah jus tu sed
suhtes üle. 

• Kõrvaldage tu va sta tud puu du sed kohe. 

Ärge ka su ta ge pu has ta mi seks põlevaid ega
agres si iv seid aineid.

Juhis

Asen da ge ise lu kus tu vad mu trid pä rast de mon taaži
uu te ga.

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

610

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



6.6.5 Er gu ti õlitase/õlivahetus

• Kee ra ke õhueemalduskruvi (3), õlitäitekruvi/-mõõtevarras (1)
ja õli väl ja las ke kru vi (2) väl ja.

• Las ke vana õli väl ja.

• Kee ra ke õli väl ja las ke kru vi (2) sis se.

• Va la ge uus õlitäiteava (1) kau du sis se. Õli ko gus ja kva li teet:
vt mää ri mis plaa ni.

• Kee ra ke õlitäitekruvi/-mõõtevarras (1) ja õhueemalduskruvi (3) sis se.

• Kee ra ke õlitäitekruvi/-mõõtevarras (1) väl ja, kon trol li ge uu es ti 
õlitaset ja li sa ge vaj. kor ral juurde.

• Kee ra ke õlitäitekruvi/-mõõtevarras (1) sis se.

6. Hool dus
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Juhis

Teostage õlivahetust/õlitaseme kontrolli sooja
käigukastiõli korral.

Keerake õhueemalduskruvi (3) õlitaseme
kontrollimisel ja õli vahetamisel alati esmalt välja.

Oht

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

B8299100.cdr
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1

2

Keskkond

Ko gu ge väl ja voo lav ja üle voo lav õli kok ku ning uti -
li see ri ge keskkonnasõbralikult.

Juhis

Op ti maal ne õlitase peab pai kne ma sis se kee ra tud
mõõtevarda kor ral «MIN»- ja «MAX»-mär gis tu se va -
hel.

B
8

2
9

9
2

1
6

MIN

MAX

1

GETRIEBEÖL
GEAR OIL

gem. JDM J20C



6.7 Hü drau li ka 6.7.1 Hü drau li ka voo lik juht med

1 Am man ni ar ti kli-nr
2 Toot ja / toot mis kuu ja -aas ta
3 Max töörõhk

Hü drau li ka voo lik juht me te talitlusvõimet tu leb las ta re gu laar se te
aja va he mi ke ta gant (vä he malt kord aas tas) as jat und jal kon trol li -
da.

Voo lik juht med tu leb järg mis tel juh tu del vii vi ta ma tult asen da da:

• Vä lis ki hi kah jus tu sed kuni kar kas si ni (hõõrdekohad, pra od,
sisselõiked jms).

• Vä lis ki hi ha praks muu tu mi ne (pra gu de teke voo li ku kat te ki -
his).

• De for mat si oo nid, mis ei vas ta voo lik juht me loo mu li ku le ku ju -
le. See keh tib nii rõhuvabas kui ka pea le an tud rõhuga sei sun -
dis. (nt kih ti de eral du mi ne, mul li de teke, mul ju mis ko had,
murdekohad).

• Eba ti he dad ko had.

• Voo li ku ar ma tuu ri de kah jus tu sed või de for mat si oo nid (ti he -
dus funkt si oon halvenenud).

• Voo li ku väl ja tun gi mi ne ar ma tuu rist.

• Ar ma tuu ri kor ro si oon (ta lit lu se ja tu ge vu se hal ven emi ne).

• As jat und ma tu pai gal dus.

• Ka su tus kes tus max 6 aas tat üle ta tud.

6. Hool dus
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Keskkond

Ko gu ge üle voo lav hüdraulikaõli kok ku ja uti li see -
ri ge keskkonnasõbralikult.

B8299325.cdr
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Oht

Teh ke enne hü drau li ka kal lal töö ta mist süs te em
rõhuvabaks.

Te os ta ge hüdraulikaõli va he tust soo ja õli kor ral
vas ta valt mää ri mis plaa ni le ja mä är deai ne te
tabelile.

Ärge käi vi ta ge väl ja las tud hüdraulikaõli kor ral mit -
te min gil ju hul moo to rit.

Te os ta ge hüdraulikaõli va he tus ka pä rast iga suu -
re mat re mon ti hü drau li ka süs tee mi kallal.

Va he ta ge kah ju sta tud ti hen did kohe välja.

Va he ta ge hüdraulikaõli iga kord sel va he ta mi sel ka
ta ga si voo lu fil ter ele ment ja õhutusfilter.



6.7.2 Hüdraulikaõli ta se me kon trol li mi ne

• Kon trol li ge õlitaset õlivaateklaasilt.
• Vaj. kor ral li sa ge õli, kuni õlitase ula tub vaa te klaa si üle mis se

pi ir kon da.

6.7.3 Ta ga si voo lu fil ter ele men di va he ta mi ne

• Va bas ta ge fil tri kaas (1) mutrivõtmega (NR 27) ja kee ra ke
maha; las ke õlil fil tri kor pu sest fil ter ele men di (3) kau du paaki
voolata.

• Tõstke fil ter ele ment kru vi kee ra ja ga üles ja tõmmake koos fil -
tri po ti ga pe ao sast välja.

• Võtke fil ter ele ment sam aa eg selt kee ra tes ja tõmmates fil tri -
po tist väl ja ning uti li see ri ge kesk kon na sä äst li kult.

• Kal la ke jääkõli fil tri po tist vana õli anu mas se ja uti li see ri ge
keskkonnasõbralikult.

• Pu has ta ge fil tri pott pe se mis ben sii ni või diisliõliga.
• Kon trol li ge la me ti hen dit (2) ja O-rõngast, asen da ge vaj. kor -

ral.
• Pan ge uus fil ter ele ment fil tri pot ti.
• Pan ge fil tri pott koos fil ter ele men di ga pe ao sas se; jäl gi ge see -

juu res O-rõngast.
• Kee ra ke fil tri kaas pea le ja pin gu ta ge käe ga kin ni, pi da ge sil -

mas la me ti hen di lait ma tut asetust.
• Vii ge läbi proo vi töö ta mi ne, et fil tri ti he dust kon trol li da.

Tähelepanu

Kui hüdraulikaõli iga päe va sel kon trol li mi sel te -
hak se kind laks, et hüdraulikaõli puu dub, siis kon -
trol li ge kohe kõiki ag re gaa te, voo li kuid ja to rus tik -
ke tiheduse suhtes. 

1

3

2
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6.7.4 Hüdraulikaõli va he tus

• Ava ge õlitäitekruvi (2) ja õli väl ja las ke kru vi; las ke õli väl ja ning
uti li see ri ge keskkonnasõbralikult.

• Võtke kaas (3) maha.

• Va bas ta ge paa gis sis se las ke fil ter (4) ja kee ra ke maha.

• Pes ke sis se las ke fil ter külm pu has tus va hen di või pe se mis ben -
sii ni ga ja pu hu ge suruõhuga läbi.

• Pu has ta ge hü drau li ka paak põhjalikult ära.

• Pai gal da ge sis se las ke fil ter.

• Ee mal da ge ti hen du spin da delt et te vaat li kult ti hen di jää gid.

• Kand ke uus ti hen dus mass pea le.

• Mon tee ri ge hü drau li ka paa gi kaas.

• Kee ra ke õli väl ja las ke kru vi sis se; vaj. kor ral ka su ta ge uut
tihendit.

• Va he ta ge õhutusfilter (1) väl ja; pi da ge sil mas O-rõngast.

• Va la ge uus õli sis se 

Õli ko gust ja sor ti vt mää ri mis plaa nist.

• Kee ra ke täi te kru vi sis se ja pin gu ta ge kin ni (vaj. kor ral ka su ta -
ge uut tihendit).

• Vii ge läbi proo vi töö ta mi ne; kon trol li ge õlitaset ja vaj. kor ral
lisage.

Oht

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

Kand ke kait se pril le! - Sil ma vi ga stus te oht!

2

1

3

4
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7.0.1 La dus ta mi ne ja trans por ti mi ne

• Täi ta ma ta akud ei vaja min git hool dust.

• La dus ta ge täi de tud aku sid ala ti lae tult ja ja he das (kuid mit te
külm ka pis või kül mu tus kam bris).

• Kon trol li ge re gu laar selt lae tus sei sun dit või ka su ta ge pü si laa -
di jaid.

• Laa di ge täi de tud aku sid hil je malt hap pe ti he du se 1,21 kg/l või
12,3 V puh ke pin ge kor ral või pä rast op ti li se lae tus sei sun di näi -
di ku laadimisnõuet (vt punkti 7.0.4).

• Täidetud akusid tuleb transportida ja ladustada püstiasendis,
ümberkukkumiskindlalt ning lühisekindlalt, sest vastasel juhul
võib hape välja tungida.

7.0.2 Kasutuselevõtmine

• Jär gi ge ohu tus ju hi seid.

• Täi de tult tar ni tud akud on käi tus val mis. Pai gal da ge ai nult pii -
sa valt lae tud aku sid, puh ke pin ge min 12,50 V.

• Võtke sul gur kor gid maha. Tä it ke aku ük si kud pur gid DIN
IEC60933 - 1 vas ta va ja 1,28 kg/l ti he du se ga vää vel hap pe ga
kuni max hap pe ta se me märgistuseni.

• Las ke akul min 15 mi nu tit seis ta, kal lu ta ge vei di mitu kor da ja
va la ge va ja du se kor ral hapet juurde.

• Kee ra ke sul gur kor gid tu ge vas ti pea le või vas ta valt va ju ta ge
sisse.

• Pühkige esinevad happepritsmed ära.

• Kui aku ei anna lii ga ma da la tem pe ra tuu ri või eba sood sa te la -
dus ta mi stin gi mus te ta ga jär jel pii sa vat käivitusvõimsust, siis
tu leb akut laa di da (vt punkti 7.0.4 ).

7.0.3 Pai gal da mi ne ja mahavõtmine

• Lü li ta ge enne aku mahavõtmist moo tor ja kõik voo lu tar bi jad
väl ja.

• Ühen da ge mahavõtmisel es malt lah ti mii nu spoo lus (-), siis
plus spoo lus (+).

• Pu has ta ge aku poo lu sed ja poo lus klem mid ning töö del ge neid 
hap pe va ba määrdega.

• Pin gu ta ge aku tu ge vas ti kin ni (ka su ta ge ori gi naal-kin ni tus -
sea dis eid).

• Ee mal da ge kait sek üb ar plus spoo lu selt al les sõidukis kül geü -
hen da mi sel ja pan ge al les siis asen da tud aku poo lu se le, et lü -
hi seid ning sä de me te teket vältida.

• Ühen da ge pai gal da mi sel kül ge es malt plus spoo lus (+), siis
mii nu spoo lus (-).

• Pöö ra ke tä he le pa nu poo lus klem mi de tu ge va le kin ni tu se le.

• Võtke pai gal dus de tai lid nagu poo lus te kat ted, nur gik, voo li kü -
hen dus, pi me kor gid ja poo lus klem mi de hoi di kud (kui ole mas)
asen da tud akult üle ning ühen da ge sarnasel viisil külge.

• Jät ke vä he malt 1 gaa si väl ju mi sa va sul ge ma ta, sest vas ta sel
ju hul va lit seb plah va tu soht; see keh tib ka vana aku ta ga si -
trans por ti mi se kohta.

Tu l i ,  s ä d e m e d ,  l a h t i n e  
valgustus ja suitsetamine 
keelatud!
� V ä l t i g e  k a a b l i t e  j a  

e l e k t r i s e a d m e t e g a  
ümberkäimisel sädemete teket.
� Vältige lühiseid.
� Väl t ige  e lek t ros taat i l i s te  

Hoiatusmärge:
� Ärge jätke akusid kaitsmata 

kujul otsese päevavalguse kätte 
(korpus muutub hapraks).
� Tühjenenud akud võivad 

külmuda (täielikult laetud aku 
happe külmumispunkt -70°C, 
50% laetusseisundis -15 °C). 
Korpus muutub ebatihedaks!

Utiliseerimine:
� A n d k e  v a n a d  a k u d  

kogumispunktis ära.
� Transportimisel tuleb järgida 

punkti 1 all esitatud juhiseid.
� Ärge utiliseerige vanu akusid 

k u n a g i  k o o s  
majapidamisprügiga!
� Transportige kahjustatud akusid 

sobivates anumates (happe 

Söövitusoht:
Akuhape on tugevalt söövitav, 
seetõttu:
� Kandke kõigil töödel aku kallal 

kaitsekindaid ja silmakaitset.
� Ä r g e  k a l l u t a g e  a k u s i d ,  

gaasieemaldusavadest võib 

Esmaabi:
� Loputage happepritsmete silma 

sattumisel kohe mõne minuti 
vältel puhta vee all! Seejärel 
pöörduge viivitamatult arsti 
poole.
� Neutraliseerige happepritsmete 

nahale või riietusele sattumisel 
kohe happemuundur i  või  
seebilahusega ning peske 
rohke veega üle.

Kandke kõigil töödel aku kallal 
silmakaitset.

Plahvatusoht:
�Akude laadimisel tekib äärmiselt 
plahvatusohtlik paukgaasisegu, 

Hoidke lapsed happest, akudest 
ja laadijatest eemal.

Tuleb järgida akul ja käesolevas 
kasutusjuhendis esitatud juhiseid.
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7.0.4 Eks tern ne laa di mi ne

• Lu ge ge ja jär gi ge laa di ja toot ja ka su tus ju hen dit.

• Kon trol li ge enne laa di mist elek tro lüü di ta set ja kom pen see ri -
ge va ja du se kor ral (vt punkti 7.0.5 «Hool dus»).

• Laa di ge akut ai nult so bi va te pin get re gu lee ri va te sama ni mi -
pin ge ga laa di ja te ga, sest vas ta sel ju hul tu leb aku lah ti ühen -
da da / maha võtta. Soovitus:

Laa di mis vool: 1/10 Am pe re der Bat ter ie ka pa zi tät Ah.

Laa di mis pin ge: 14,4 V

• Ärge laa di ge ku na gi kül mu nud aku sid või aku sid tem pe ra tuu -
ri ga üle 45° C.

• Ühen da ge aku plus spoo lus (+) laa di ja plus spoo lu se ja aku
mii nu spoo lus (-) laa di ja mii nu spoo lu se ga.

• Lü li ta ge laa di ja sis se al les pä rast aku kül geü hen da mist.

• Lü li ta ge laa di mi se lõppemisel es malt laa di ja välja.

• Kat kes ta ge laa di mi ne hap pe tem pe ra tuu ril üle 55°C.

• Kui aku kuu me neb või tun gib ha pet väl ja, siis tu leb laa di mi ne
kat kes ta da!

• Aku on täis lae tud, kui

• re gu lee ri ta va pin ge ga laa di ja te pu hul jää vad vool ja pin ge
kon stant seks,

• re gu lee ri ta va voo lu ga laa di ja te pu hul laa di mis pin ge 2 tun ni 
jook sel enam ei tõuse, au to maat laa di ja lü li tub väl ja või lae -
tu se säilitamisele ümber.

• Hoo lit se ge laa di mi sel hea ven ti lat si oo ni eest (vt EN 50272 ja
ZVEI märk me leh te).

7.0.5 Hool dus

• Hoid ke aku pea li spind pu has ja kuiv, pu has ta ge ai nult ni is ke
või an ti staa ti li se lapiga.

• Kaits ke poo lu si / ühen dus klem me kor ro si oo ni eest (nagu
punk tis 7.0.3 kir jel da tud).

• Kon trol li ge elek tro lüü di ta set (jär gi ge kas til si se mi si või vä li mi -
si mär gis tu si või op ti list täi te ta se men äi di kut kaanel).

• Va la ge va ja du se kor ral DIN IEC 60933-3 vas ta vat soo la tu sta -
tud või des til lee ri tud vett mak si maal se hap pe ta se me mär gi ni
ju ur de (ärge va la ge ku na gi ju ur de ha pet, võõraineid või
niinimetatud parendusvahendeid).

• Pö ör du ge kõrge elek tro lüü di kao kor ral os kus tö öko ja poole.

• Kon trol li ge eba pii sa va käivitusvõimsuse kor ral akut ja laa di ge
va ja du se kor ral (vt punkti 7.0.4).

7.0.6 Käi vi tu sa bi

• Ka su ta ge üks nes nor mi tud käi vi tu sa bi kaa bleid (näi teks vas -
ta valt DIN 72 553).

• Jär gi ge käi vi tu sa bi kaa bli te ka su tus ju hen dit.

• Ka su ta ge ai nult sama ni mi pin ge ga aku sid.

• Lü li ta ge voo lu and va sõiduki (1) moo tor väl ja.

• Ühen da ge käi vi tu sa bi kaa bel voo lu and va aku � plus spoo lu -

se (+) ja voo lu võtva aku � plus spoo lu se (+) või sõiduki po si -
ti iv se (+) ühen du spoo lu se kül ge (vt sõiduki ka su tus ju hen dit).
Ühen da ge al les see jä rel käi vi tu sa bi kaa bel voo lu and va aku

� mii nu spoo lu se (-) ja voo lu võtval sõidukil sta bi il se, hal ja

mas si ko ha või sõiduki ne ga ti iv se (-) võõrkäivituspunkti � kül -
ge (ärge ka su ta ge ühen dus ko ha na voo lu võtva aku mii nu -
spoo lust).

• Käi vi ta ge voo lu võttev sõiduk (2).

• Kui 1. käi vi tus kat se ebaõnnestus, siis võib ENNE 2. käi vi tus -
kat set voo lu and va sõiduki käi vi ta da.

• Käi vi tu sa bi kaa bli te lah tiü hen da mi ne vas tu pi di ses järjekorras.

7. Aku
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8.1 Ül dis ed ju hi sed

• Jär gi ge ohutusnõudeid.

• Re mon di tö id to hi vad te os ta da ai nult kva li fit see ri tud ja
sel le ko ha se üle san de saa nud isi kud.

• Lu ge ge ri ke te kor ral veel kord ka su tus- ja hool dus ju hen -
dist õige kä sit se mi se ning hool du se koh ta jä re le.

• Kui Te ei suu da rik ke põhjust ise tu vas ta da või
kõrvaldada, siis pö ör du ge pa lun Am man ni esin du se
teen in du se poo le.

• Kon trol li ge ala ti es malt kõige pa re mi ni li gi pää se ta vad või 
kõrge liht sa mi ni kon trol li ta vaid põhjusi (kaits med, val -
gus di oo did jms).

• Väl ti ge kok ku puu det pö ör le va te osa de ga.

8.2 Ri ke te ta bel

Võimalik põhjus Kõrvaldamine Mär ku sed

Moo tor ei käi vi tu

Pöö re te hoob «STOPP»-po sit si oo nis
Kü tu se puu dus

Se ad ke hoob tä is ko or mu se po sit si oo ni

– Paak tühi Li sa ge kü tust

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

– Kü tu se toi te pump de fekt ne Kon trol li ge kü tu se va rus tus süs tee mi

Õlirõhk puu dub Kon trol li ge õlitaset, vaj. kor ral li sa ge Ak ti vee ri ge õlirõhu jä re le val ve

Eba pii sav kom pres si oon Võtke ühen dust HAT Zi teen in du se ga

Moo tor jääb käi tu se ajal seis ma

Kü tu se va rus tus kat ke nud

– Paak tühi Li sa ge kü tust

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

– Kü tu se toi te pump de fekt ne Kon trol li ge kü tu se va rus tus süs tee mi

Õlipuudus Kon trol li ge õlitaset, vaj. kor ral li sa ge Ak ti vee ri ge õlirõhu jä re le val ve

Meh. de fek tid Võtke ühen dust HAT Zi teen in du se ga

Moo to ri võimsus lang eb

Kü tu se va rus tus hal ven da tud

– Paak tühi Li sa ge kü tust

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

– Paa gi ven ti lat si oon eba pii sav Ta ga ge pii sav ven ti lat si oon

– To rus ti kuü hen du sed eba ti he dad Kon trol li ge keer mes lii teid

Õhufilter mä är du nud Pu has ta ge õhufilter või va he ta ge väl ja

Kla pi va hed va led Sea dis ta ge kla pi va hed

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

Er gu tis lii ga pal ju õli Kon trol li ge er gu tis õlitaset Võtke ühen dust Am man ni teen in du se ga

Viga hü drau li ka süs tee mis Võtke ühen dust Am man ni teen in du se ga

Moo tor töö tab, sea de ei lii gu eda spi di

Tsen tri fu gaal si du ri hõõrdkatted ku lu nud Va he ta ge hõõrdkatted ja ve drud väl ja

Er gu tis lii ga pal ju õli Kon trol li ge er gu tis õlitaset Võtke ühen dust Am man ni teen in du se ga

Viga hü drau li ka süs tee mis Võtke ühen dust Am man ni teen in du se ga

8. Abi ri ke te kor ral
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Pos.

Tel li mis num ber

Kir jel dusAPH 5020
APH 5020econ

APH 5030
APH 5030econ

APH 6020
APH 6020econ

APH 6530
APH 6530econ

APH 100-20
APH 100-20econ

 1 51-04030100 51-01493000 Õhufiltrit

 2 2-80199100 2-80199160 Ta ga si voo lu fil ter

 3 51-01480000 Moo to ri õlifiltri

 4 2-80226230 2-80226327 Imi fil tri pu has ta mi ne

 5 2-80199153 Õhutusfilter

 6 51-50478800 Kü tu se fil ter

 7 2-00002024ET Ka su tus ju hend

 8 2-04298024
2-04298025

2-04298026
2-04298027

2-06798027
2-06798029

2-06798030
2-06798032

2-08298003
2-08298004

Va ruo sad ka ta loog

 9 2-000 03120 Ka su tus ju hend, 
Moo tor

10 2-00004120 Va ruo sad ka ta loog, 
Moo tor

11 2-AS-5020-001 2-AS-6020-002 Hool dus osad, kom plekt

9. Hool dus osad
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