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și căutare de către personalul relevant. 
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Prefață 
Bine ați început să utilizați autoîncărcătorul cu pneuri produs de Shandong Lingong. 

Manualul vă poate instrui cum să utilizați și să întrețineți corect utilajul. Va fi pus în buzunarul de 

documente de la spatele scaunului din cabină pentru consultare în orice moment. Dacă manualul nu 

poate fi citit din cauza pierderii sau a deteriorării, ne veți contacta pe noi sau pe distribuitor pentru 

suplimentare sau înlocuire la timp. 

Dacă vindeți utilajul, veți garanta că manualul va fi și el transferat noului utilizator. 

Parametrii, diagramele și conținuturile relevante incluse în manual sunt aplicabile modelului de bază. 

În ceea ce privește produsele transformate, ne puteți contacta pentru asistență sau puteți consulta 

materialele relevante. (Notă: în ceea ce privește diagrama pentru descriere figurată din manual, 

aspectul produsului va fi cel al produsului real). 

La selectarea utilajelor și a mașinilor-unelte de lucru, le veți demonta, instala, înlocui și utiliza 

conform manualelor de operare aferente utilajelor și mașinilor-unelte. 

În plus, veți citi cu atenție documentele tehnice legate de operare, utilizare, reparații și întreținere 

aferente pieselor funcționale, precum motorul și transmisia, instalate pe utilaj. 

Compania s-a dedicat dezvoltării și îmbunătățirii produselor astfel încât să fie mai avansate și mai 

fiabile. Ne vom rezerva dreptul de a efectua aceste modificări, dar nu promitem că se vor regăsi și în 

produsele livrate. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica datele, utilajul și instrucțiunile de 

întreținere și de reparații. Modificările de design și cele aduse instrucțiunilor de întreținere și reparații 

vor fi efectuate fără notificare. În ceea ce privește cele mai recente informații ale utilajului sau 

întrebările despre manual, puteți consulta compania. 

Dacă descoperiți orice defecte la utilizarea produselor noastre, vă rugăm să ne transmiteți informații 

de feedback la timp ca să putem crește constant calitatea produselor și pentru a ne conforma mai bine 

la cererile dvs. 

Drepturile de reproducere asupra acestui manual sunt deținute de Shandong Lingong Construction 

Machinery Co., Ltd.. Nu se permite copierea sau retipărirea manualului fără acordul scris al Shandong 

Lingong. 

I 

⚠Avertisment  

Operarea și întreținerea utilajului este permisă numai personalului care 

deține calificarea corespunzătoare, dobândită prin instructaj profesional. 

Operatorii vor citi cu atenție manualul înainte de operarea sau întreținerea 
utilajului. Nu operați, nu reparați și nu efectuați lucrări de întreținere la 
nivelul utilajului înainte de a citi și a înțelege manualul. 

Instrucțiunile de operare și prevenție specificate în manual sunt aplicabile 

numai utilizării desemnate a utilajului. Dacă este utilizat în operații care ies 

din sfera prevăzută, care nu sunt interzise, trebuie să garantați că această 

operare nu va produce accidentarea dvs. și a celorlalți. 

Nu sunt permise în nicio situație operarea utilajului și comportamentul 

interzise în manual. 
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Aspecte legate de siguranță 
Operatorii vor înțelege și vor respecta prevederile naționale și locale existente privind siguranța. Dacă 

nu există prevederi naționale sau locale, operatorii vor respecta instrucțiunile de siguranță din manual. 

Cele mai multe accidente sunt produse din cauza nerespectării prevederilor referitoare la operarea și 

întreținerea utilajului. Pentru a evita producerea de accidente, operatorii vor citi, înțelege și respecta 

toate avertismentele, cerințele și instrucțiunile din manual și de pe utilaj înainte de operarea și 

întreținerea utilajului. 

Măsurile de siguranță sunt specificate în capitolul I „Siguranță”. 

Pentru că este imposibil să se prevadă toate pericolele posibile, instrucțiunile privind siguranța din 

manual și de pe utilaj nu includ toate măsurile preventive pentru siguranță. Dacă au fost utilizate 

măsuri și operații care nu sunt recomandate în manual, trebuie să garantați siguranța dvs. și a celorlalți 

și faptul că nu vor avaria utilajul. Dacă nu puteți confirma siguranța unor operații, ne puteți consulta 

direct pe noi sau distribuitorul. 

Măsurile preventive referitoare la operare și întreținere specificate în manual sunt aplicabile numai 

utilizării prevăzute. Dacă utilajul este utilizat în scopuri care nu au fost enunțate în manual, compania 

noastră nu își va asuma nicio răspundere pentru siguranță. Răspunderea pentru siguranță în cazul unor 

astfel de operații va fi asumată de utilizator și operatori. 

În nicio situație nu sunt permise operațiile interzise în manual. 

Următoarele elemente de marcare sunt utilizate în manual pentru identificarea informațiilor privind 
siguranța: 

⚠Pericol—dacă nu este evitat, consecințele vor produce vătămări corporale severe sau 

decese. Acest cuvânt este aplicabil și situațiilor care conduc la producerea de avarii 

grave ale utilajului dacă pericolul nu este evitat. 

⚠ Avertisment—dacă nu este evitat, consecințele pericolului potențial pot produce 

vătămări corporale severe sau decese. Acest cuvânt este aplicabil și situațiilor care 

conduc la producerea de avarii grave ale utilajului dacă pericolul nu este evitat. 

⚠ Atenție—dacă nu este evitat, poate produce vătămări corporale ușoare sau 

moderate. Acest cuvânt este aplicabil și situațiilor care conduc la avarierea sau scurtarea 

duratei de viață a utilajului dacă pericolul nu este evitat. 



 

VIII 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 



 

1 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

Număr de identificare 
De introdus numerele de identificare ale utilajului și ale următoarelor piese. Numărul de identificare 

va fi specificat în comunicările cu producătorul sau la achiziționarea de piese de schimb. Poziția 

tăbliței de identificare este indicată în P82. 

Producător Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. 

Număr de identificare a 
produsului (PIN) 

 

Motor 
 

Transmisie 
 

Punte față 
 

Punte spate 
 

Cupă 
 

Cabină 
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Siguranță 
Avertisment 

Trebuie să citiți și să executați toate instrucțiunile privind 

siguranța, altminteri se pot produce accidente severe. 

Poziție de lipire și conținutul semnelor privind 
siguranța 

Poziția de lipire pe utilaj a semnelor privind siguranța este 

indicată în figura de mai jos. Veți citi cu atenție și veți 

respecta toate descrierile referitoare la semnele privind 

siguranța de pe utilaj. Veți păstra corespunzător semnele 

privind siguranța. Dacă semnele privind siguranța sunt 

pierdute, deteriorate sau neclare, trebuie înlocuite imediat. 

Dacă trebuie înlocuită o componentă echipată cu un semn 

privind siguranța, veți garanta că și componenta nouă este 

prevăzută cu semnul corespunzător. 

La curățarea semnelor privind siguranța se vor folosi o cârpă 

și apă cu detergent. Nu se vor folosi pentru curățare agenți 

de curățare și benzină. 
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1 Semnul privind siguranța din poziția brațului de  

ridicare se află pe ambele laturi ale catargului. 

2 Semnul de pericol de pe catarg se află pe ambele 
laturi ale catargului. 
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3 Semnul de ridicare se află în poziția de ridicare 

de pe cadrele din față și din spate. 

4 Identificarea blocajului este lângă tija de blocare 

a cadrelor. 
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5 Semnul ochețului de ridicare este la poziția de 

ridicare de pe cadrele din față și din spate, folosit 

pentru fixarea vehiculului și împiedicarea 

tracțiunii la transport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Identificarea uleiului pentru mecanisme de 

transmisie este în apropierea ștuțului de umplere 

pentru uleiul hidraulic de transmisie de pe carcasa 

transmisiei. 

7  Identificarea de umplere cu ulei pentru mecanisme 

de transmisie este aproape de ștuțul de umplere al 

cutiei de viteze și al cutiei de transfer. 
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8 Identificarea graficului îmbinării articulate de 

direcție se află în poziția îmbinării articulate de pe 

cadrele din față și din spate. 
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9 Identificarea indicației de golire a apei pentru 

rezervorul de stocare a motorinei este lângă 

acest rezervor, în partea dreaptă a cadrului din 

spate. 

10  Identificarea atenționării de golire a apei pentru 

rezervorul de stocare a motorinei se află lângă 

acest rezervor, în partea dreaptă a cadrului din 

spate. 

11 Identificarea deconectării bateriei de 

acumulatoare se află pe cutia bateriei de 

acumulatoare. 

12 Semnul de interzicere a fumatului din cauza 

pericolului de explozie a bateriei de 

acumulatoare se află pe cutia bateriei de 

acumulatoare. 

13 Semnul pentru menținerea contactului în trei 

puncte se află pe rastelele din stânga și din 

dreapta. 

14 Semnul rezervorului de combustibil se află pe 
rezervorul respectiv. 
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15  Semnul rezervorului de ulei hidraulic este pe 

rezervorul respectiv. 

16 Semnul pentru curățarea periodică a 

condensatorului este pe capacul 

condensatorului, în partea dreaptă a cabinei. 

 

 

18 Identificarea de atenționare pentru fluide la 

temperaturi ridicate este pe rezervorul de apă 

de pe capota motorului. 



 

9 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

 
 

19  Identificarea pentru evitarea arsurilor de la 

temperaturi ridicate se găsește pe motor, pe 

capota motorului. 

20 Semnul de pericol pentru distanța de siguranță 

este pe ambele părți ale capotei motorului. 

21  Semnul de avertizare pentru contactul cu 

utilajul este pe ambele părți ale capotei 

motorului. 

22  Semnul de antigel este pe ușa din stânga a 

cabinei și pe ștuțul de umplere al rezervorului 

de apă de pe capota motorului. 
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23 Identificarea de atenționare pentru umplere cu 

antigel este pe capacul rezervorului de apă de pe 

capota motorului. 

24 Semnul cu instrucțiuni de operare a 

încărcătorului este pe geamul din dreapta al 

cabinei. 
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25 Semnul de atenție la drum este pe geamul din 

stânga al cabinei. 

26  Identificarea ieșirii în situații de urgență este 

pe geamul din dreapta al cabinei. 

27  Identificarea poziției siguranței fuzibile este 

lângă capacul cutiei de siguranțe fuzibile din 

colțul din stânga spate în cabină. 

28 Identificarea aspersorului pentru parbriz este pe 

geamul din stânga față în cabină. 

29  Identificarea poziției de instalare a 

extinctorului este în colțul din stânga spate al 

cabinei. 

30  Semnul de avertizare pentru întrerupătorul 

demaror este deasupra acestui întrerupător. 
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31 Semnul de atenționare pentru ușa cabinei este 

pe exteriorul ușii. 

32  Identificarea indicației pentru blocajul electric 

este deasupra întrerupătorului demaror. 

33  Identificarea indicației pentru levierul 

schimbătorului de viteze este lângă acest 

levier. 
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 34 Identificarea comenzii mono-pârghie de 

pilotare este pe cutia de operare din dreapta. 

35 Identificarea ieșirii în situații de urgență este pe 

geamul din spate al cabinei (cu ROPS și FOPS) 

36 Semnul pentru prevenirea răsturnării (dacă este 

lipit) se află pe geamul din stânga al cabinei 

operatorului. (cu ROPS și FOPS) 

37 Semnul pentru centura de siguranță se află pe 

platforma de instrumente din stânga în cabina 

operatorului. (cu ROPS și FOPS) 

38 Notificarea de citire obligatorie a manualului se 

află pe platforma de instrumente din dreapta în 

cabina operatorului. (cu ROPS și FOPS) 
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Reguli de siguranță 
Capitolul include prevederi care trebuie respectate pentru 

garantarea că încărcătorul poate fi utilizat în siguranță pentru 

lucru. Bineînțeles, aceste prevederi nu contravin legilor și 

prevederilor naționale privind siguranța în trafic, siguranța 

industrială și protecția muncii pentru operatori. 

Pentru evitarea accidentelor, vigilența, judecata și 

respectarea prevederilor existente privind siguranța sunt 

condiții necesare. 

Prevederi privind siguranța 

1. Operarea și întreținerea utilajului este permisă numai 

personalului care deține calificarea corespunzătoare, 

dobândită prin instructaj profesional. 

2.  Trebuie să vă familiarizați și să respectați toate 

prevederile privind siguranța, instrucțiunile și comenzile 

la operarea și întreținerea utilajului. În plus, trebuie să 

acordați atenție prevederilor statutare și naționale sau 

cerințelor speciale, precum și pericolele posibile de la 

locul de muncă. 

3. Vă veți adapta de obicei la starea fizică și nu veți opera 

utilaje când nu vă simțiți bine. Dacă nu vă simțiți bine 

sau vă simțiți somnoroși după ce ați luat medicamente 

sau ați băut, nu puteți opera utilajul. În această situație, 

va conduce la decizii greșite și accidente. 

4. Când lucrați împreună cu alți operatori sau responsabili 

cu traficul pe șantier, trebuie să garantați că întregul 

personal înțelege semnalele prin gesturi. 
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Dispozitive de siguranță 

1. Toate blindajele și apărătorile sunt în pozițiile corecte. 

Piesele avariate sunt reparate. 

2. Dispozitivele de siguranță, precum manșa frânei de 

parcare și centura de siguranță vor fi utilizate corect. 

3. Nu demontați niciun dispozitiv de siguranță și garantați că 

este în stare bună de funcționare. 

4. Utilizarea incorectă a dispozitivelor de siguranță poate 

produce vătămări corporale severe sau decese. 

5. În caz de pericol de împroșcare cu fragmente de materiale 

la utilizarea ciocanului hidraulic la operarea utilajului, vor 

fi instalate dispozitive de protecție, precum materiale 

rezistente la impact și protecție cu plasă sau dispozitive de 

protecție cu aceleași efecte de protecție. 

Tija de blocare a cadrelor 

Tija de blocare 5 a cadrului este utilizată pentru blocarea 

cadrelor din față și din spate pentru a împiedica rotația cadrelor 

la efectuarea reparațiilor, a operațiilor de întreținere sau la 

transportul vehiculelor. Când tija de blocare a cadrelor este 

instalată la 1 și la 2, este în poziția de deschis; când este instalată 

la 2 și 3, este în poziția de blocare. 

După desfacerea șplintului elastic de la 1 sau 3, tija de blocare 

a cadrelor este rotită în jurul poziției 2 și șplintul elastic 4 este 

fixat la 3 sau 1, tija de blocare a cadrelor vehiculului este blocată 

sau deschisă. 

⚠ Avertisment: la reparații, operații de întreținere sau 

la transportul utilajului, trebuie utilizată tija de blocare a 

cadrelor din față și din spate. La deplasarea normală a 

utilajului, tija de blocare a cadrelor trebuie să fie în poziția 

de deschis. 

Extinctor 

1.  Utilajul a fost echipat cu un suport de instalare în partea 

de jos a montantului din stânga spate în poziția șoferului, 

în cabină. Trebuie să instalați un extinctor corespunzător, 

să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare a extinctorului 

și să știți cum se utilizează. 

2.  Trusa de prim ajutor trebuie să existe pe șantier și va fi 

verificată periodic. Dacă este necesar, vor fi pregătite 

anumite medicamente. La incendii sau dacă sunteți 

accidentați, va trebui să știți cum să o folosiți. 

3.  Numerele de telefon ale anumitor membri ai personalului 

angajat (cum ar fi doctori, centru de prim ajutor, brigada 

de pompieri) vor fi selectate pentru contactare în situații 

de urgență. Aceste numere de telefon vor fi lipite în 

locurile stipulate pentru a garanta că întregul personal 

cunoaște aceste numere și metodele corecte de contactare. 
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Dispozitive de protecție (opțiune) 

Placa de montare a dispozitivului de protecție de pe 

încărcător va avea o funcție de susținere când încărcătorul nu 

este sub sarcină și catargul este ridicat în cea mai înaltă 

poziție pentru a preveni căderea catargului și a cupei în 

scopul prevenirii pericolelor. 

Metodă de instalare: când încărcătorul nu este sub sarcină, 

catargul va fi ridicat în cea mai înaltă poziție, placa de 

montare a dispozitivului de susținere a catargului va fi scoasă 

de pe cadru și bolțul va fi demontat și pus pe tija pistonului 

cilindrului de ridicare. În plus, deschiderea acesteia va fi 

îndreptată în jos și se vor instala două bolțuri în cele două 

perechi de șanțuri lungi din laterala plăcii de montare. 

Garnitura plată este instalată și piulița este strânsă. 

Cupă 

Racordul cupei va fi verificat pentru a confirma dacă prezintă 

siguranță și dacă șplintul elastic a fost întins suficient. 

Alte dispozitive de protecție de fixare 

Trebuie folosite uneltele relevante pentru demontarea sau 

deschiderea dispozitivelor de protecție de fixare, cum ar fi 

plasa de sârmă de protecție de pe ventilator și capota 

motorului. Operarea utilajului fără blindaje este interzisă. 

Articole de protecție pentru siguranță 

1.  La operarea utilajului sau la efectuarea operațiilor de 

întreținere, se vor confirma articolele de protecție pentru 

siguranță, în conformitate cu situațiile specifice de lucru, 

cum ar fi cască de protecție, ochelari de protecție, 

încălțăminte de siguranță, haină de lucru reflectorizantă 

sau mască, antifoane și mănuși groase realizate din 

materiale dure. 

2.  La aruncarea de așchii metalice și corpuri străine mici, 

în special la eliminarea corpurilor străine din filtrul de 

aer folosind aer comprimat, trebuie să purtați ochelari de 

protecție, cască de protecție și mănuși groase realizate 

din materiale dure. În plus, se va efectua o verificare 

pentru garantarea că nu există nicio persoană în 

apropierea utilajului. 

3.  Nu se permit hainele largi și bijuteriile, părul lung 

desfăcut pentru a preveni agățarea în maneta de 

comandă sau în alte piese mobile, ceea ce poate produce 

accidente. 

4.  Nu purtați îmbrăcăminte îmbibată excesiv cu ulei 
pentru a preveni arderile. 

5.  Aerul comprimat poate produce vătămări corporale. La 

utilizarea aerului comprimat pentru curățare, trebuie să 

se poarte mască, îmbrăcăminte de protecție și 

încălțăminte de siguranță. Presiunea maximă a aerului 

comprimat de curățare va fi mai mică de 0,3MPa. 

 

Dispozitive de protecție 
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6. Înainte de a utiliza toate articolele de protecție, se va 

efectua un control pentru a confirma că funcționează 

normal. 

Transformări neautorizate 

1. Orice transformare fără consimțământul Shandong 

Lingong Construction Machinery Co., Ltd. poate crea 

pericole. 

2.  Înainte de transformarea utilajului, vă puteți consulta cu 

Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. 

sau cu distribuitorul desemnat. 

3.  Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. 

nu își va asuma răspunderea pentru orice daune produse 

din cauza transformărilor neautorizate. 
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Operare în siguranță 

Familiarizarea cu utilajul 

1. Manualul de operare și de întreținere aferent 

autoîncărcătorului cu pneuri L956/L956F se află în 

partea din spate a scaunului din cabină. Înainte de 

operarea utilajului și efectuarea operațiilor de întreținere, 

trebuie să citiți cu atenție manualul pentru a învăța 

structura utilajului, operarea și întreținerea lui și pentru 

a vă familiariza cu pozițiile și funcțiile tuturor 

butoanelor, manetelor, instrumentelor și dispozitivelor 

de alarmă de pe utilaj. 

2. Trebuie să cunoașteți variatele reguli și reglementari 

referitoare la operare și să înțelegeți semnele 

personalului de semnalizare. 

3. Dacă există unsoare sau ulei în și în apropierea poziției 

de operare, trebuie eliminat(ă) imediat din cauza riscului 

de alunecare. 

4. Înainte de operare trebuie efectuate cu acuratețe variate 

controale. De exemplu: verificați toate dispozitivele de 

protecție pentru siguranță ca să confirmați dacă sunt într-

o stare care prezintă siguranță; verificați anvelopele 

pentru a confirma dacă prezintă abraziuni și dacă 

presiunea în anvelope este normală. Dacă sunt ignorate 

pierderile de ulei, pierderile de apă, pierderile de aer, 

deformările, piesele desprinse și zgomotele neobișnuite, 

vor exista pericole potențiale de defecțiuni și accidente 

severe. Prin urmare, trebuie efectuate controale 

periodice. 

La părăsirea scaunului șoferului 

1. Comutatorul frânei de parcare este poziționat fiabil în 
poziția de frânare. 

2. Dispozitivul de lucru este coborât complet la sol, cupa 

este poziționată orizontal, maneta de comandă a 

transmisiei și maneta de comandă a dispozitivului de 

lucru vor fi trecute în poziția centrală și apoi va fi oprit 

motorul, întrerupătorul demaror este închis și pe 

anvelopele din față și din spate se vor instala opritoare 

dacă este necesar. 

3. Vehiculul trebuie închis și cheia va fi păstrată 
corespunzător. 
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Urcarea și coborârea din utilaj 

1. Balustrada sau scara va fi verificată înainte de urcarea în 

sau coborârea din utilaj. Dacă prezintă pete de ulei, 

lubrifiant sau noroi, acestea vor fi îndepărtate imediat 

pentru a preveni alunecarea la urcarea în sau coborârea 

din utilaj. În plus, piesele defecte vor fi reparate și 

șuruburile desfăcute vor fi strânse. 

2. Nu săriți pe sau de pe utilaj. Nu urcați sau coborâți din 

utilaj când este în mișcare. 

3. Trebuie să stați cu fața la utilaj, să apucați balustrada și 

să pășiți pe scară pentru a garanta contactul în trei puncte 

(două picioare și o mână sau două mâini și un picior) și 

siguranța corporală la urcarea în sau coborârea din utilaj. 

4. Nu apucați nicio manetă de comandă la urcarea în sau 

coborârea din utilaj. 

5. Nu intrați în cabină de pe scara din spatele utilajului sau 

nu coborâți din utilaj folosind anvelopa din apropierea 

cabinei. 

6. Nu vă urcați în sau nu coborâți de pe utilaj când duceți 

unelte sau aveți alte obiecte în mâini. Veți folosi funii 

pentru ridicarea uneltelor necesare la platforma de 

operare. 

Protecție la incendii 

Carburantul și uleiul de lubrifiere utilizate de motorul 

încărcătorului, uleiul hidraulic folosit de sistemul hidraulic, 

uleiul pentru mecanisme de transmisie și uleiul pentru 

angrenaje folosite de sistemul de transmisie și antigelul 

utilizat de sistemul de răcire sunt substanțe inflamabile și sunt 

foarte periculoase dacă există fum în apropierea utilajului. 

Trebuie acordată atenție protecției la incendii în special în 

cazul carburantului. Prin urmare, trebuie să se acorde atenție 

următoarelor aspecte: 

1. Sursele de foc vor fi păstrate la distanță de lichidele 

inflamabile. 

2. Lichidele inflamabile de mai sus vor fi umplute în locuri 

ventilate. În plus, motorul trebuie să fie oprit. Se 

interzice fumatul și staționarea în apropierea flăcărilor 

deschise la umplerea cu uleiuri. 

3. Toate acoperitorile rezervoarelor de stocare pentru 

lichidele inflamabile de mai sus vor fi etanșe. 

4. Lichidele inflamabile de mai sus vor fi puse în recipiente 

cu marcaje corespunzătoare, plasate în locuri fixe și 

depozitate pe categorii pentru a preveni utilizarea de 

către personalul care nu lucrează. 
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5. Sudurile electrice sau tăierile cu flacără nu vor fi 

executate pe conducte care conțin lichide inflamabile. 

Sudurile electrice sau tăierile cu flacără pot fi executate 

după folosirea de lichide neinflamabile pentru curățare. 

6. Substanțele inflamabile, precum bucăți de lemn, frunze 

și hârtie de pe motor și etrierul de frână, vor fi îndepărtate 

complet. Carburantul, uleiul de lubrifiere sau alte 

materiale mici de pe utilaj vor fi eliminate pentru garanția 

că nu există cârpe îmbibate în carburant sau alte 

substanțe inflamabile. 

7. Se va acorda o atenție deosebită când utilajul este în 

funcțiune dacă portul de evacuare al amortizorului de 

zgomot este aproape de locuri în care sunt prezente 

substanțe inflamabile, precum iarbă uscată și hârtie. 

8. La parcarea vehiculelor, se va acorda atenție mediului 

înconjurător al vehiculului. În special, veți selecta locuri 

unde nu sunt prezente substanțe inflamabile în apropierea 

componentelor aflate la temperaturi ridicate, cum ar fi 

amortizorul de zgomot. 

9. Se vor efectua controale pentru a confirma că nu există 

pierderi de carburant, ulei de lubrifiere și ulei hidraulic. 

În caz că există pierderi, elementele deteriorate vor fi 

imediat reparate sau înlocuite. Operația poate fi efectuată 

după reparare și curățare. 

10. În apropierea bateriei de acumulatoare se vor genera gaze 

explozive. Se interzice fumatul. Bateria de acumulatoare 

va fi reparată, întreținută și utilizată în conformitate 

strictă cu specificațiile produsului. 

11. Se vor verifica locurile întunecate. Nu se permite 

utilizarea de flăcări deschise (bețe de chibrituri și 

brichete). 

12. Extinctorul va fi pregătit pentru utilizare și veți cunoaște 

modul lui de utilizare. Extinctorul va fi verificat și 

reparat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. 

13. Nu se permite operarea utilajului în apropiere de flăcări 
deschise. 

14. Se interzice scurtcircuitarea liniilor. 

Măsuri de siguranță la operarea la 

temperaturi ridicate 
1. La terminarea lucrului, agentul de răcire al motorului, 

uleiul de motor și uleiul hidraulic sunt la temperaturi și 

presiuni ridicate. Dacă este scoasă acoperitoarea, sunt 

descărcate uleiul și apa sau este înlocuit filtrul în acest 

moment, se pot produce arsuri severe. După ce le scade 

temperatura, operațiile vor fi efectuate conform pașilor 

stipulați. 
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2. Se va opri motorul înainte de a scoate capacul radiatorului. 

După răcirea radiatorului, capacul va fi deschis încet, se va 

degaja gazul la presiune ridicată prezent la interior și abia 

după aceea se va scoate capacul. 

Conducerea și operarea (lucrul) pe drumuri 

publice 

Operatorii vehiculului sunt considerați și participanți la trafic. 

Prin urmare, trebuie să cunoașteți și să respectați regulile de 

circulație existente. 

Trebuie să rețineți că viteza de deplasare a vehiculului condus de 

dvs. este mică și corpul vehiculului este mare și lat comparativ 

cu alte vehicule. Prin urmare, poate produce blocaje de 

circulație. Este foarte important să rețineți acest aspect. Mai 

mult, trebuie să acordați atenție și vehiculelor din spatele dvs. și 

se interzic depășirile. 

Se poate utiliza placa SMV (placa de vehicule lente). Se va plasa 

într-o poziție cu vizibilitate bună, dar nu pe lunetă sau alte 

geamuri ale utilajului; este la 0,6m până la 1,8m înălțime de la 

sol (2ft-6ft) (măsurată de la partea inferioară a plăcii). 

1. Deplasarea pe autostrăzi: 

a)  Dispozitivul accesoriu va fi golit și pus în poziția de 

transfer (30cm -40cm de la sol, și anume 12ft-16ft). Mai 

mult, va fi inversat complet. Capătul frontal al catargului 

de încărcat materiale trebuie marcat cu un steag roșu. 

Pentru că utilajul are un dispozitiv de lucru, există o barieră 

în partea din față. Între timp, greutatea este centrată pe 

roata din față la încărcarea sarcinilor. La deplasarea pe 

drumuri, se va acorda o atenție specială stabilității 

utilajului pe față și pe spate. 

b)  Toate luminile de lucru și lămpile de avertizare vor fi 

stinse. 

c) Nu se permite utilizarea scintilatorului de avertizare a 
pericolelor. 

d)  Linia de vizare a dispozitivelor accesorii și a blindajului 

cupei nu poate fi utilizată pentru a garanta că dispozitivele 

accesorii mari sau cupa nu vor bloca lumina de drum. 

Trebuie să fie disponibilă o iluminare suficientă în zona 

din partea din față a echipamentului, în conformitate cu 

regulile de circulație. 

2. Operarea pe autostrăzi (lucru) 

a)  La considerarea vitezei vehiculului și a gradului de 

aglomerație, precum și a situației de la fața locului, trebuie 

utilizate semne rutiere, aranjamente de restricționare a 

traficului și alte echipamente de siguranță. 

b) La deplasarea echipamentelor cu sarcini suspendate, utilajul 

trebuie ținut sub observație. Dacă este necesar, puteți 

solicita ajutorul personalului de semnalizare. 

c) Utilizarea lămpii de avertizare 
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➢ Este utilizată pe vehicul la efectuarea de lucrări de 

întreținere în trafic. 

➢ Este utilizată pe echipamentele auxiliare sau conectate 

când ies în afara corpului vehiculului. 

➢ Este utilizată când reprezintă o barieră sau creează 

pericole pentru celelalte vehicule. 

➢ Când se lucrează pe benzile de circulație sau în 
apropierea lor 

d) Observați dacă există ceață, praf sau fum care se va 

constitui drept barieră de vizibilitate. 

e) Familiarizați-vă în prealabil cu locul de lucru, observați 

situația drumului pentru a confirma dacă există gropi, 

bariere, noroi, gheață și zăpadă. 

f) Înțelegeți pe deplin variatele cerințe de operare pentru a 

garanta semnificația variatelor steaguri de semnalizare, 

semnale și semne. 

Prevenirea accidentărilor sau a amputărilor 

1. Nu introduceți sau nu puneți mâna, brațul sau orice altă 

parte a corpului între piesele mobile, cum ar fi între 

dispozitivul de lucru și cilindrul de ulei, între corpul 

vehiculului și dispozitivul de lucru și la îmbinările 

articulate ale cadrelor din față și din spate. La deplasarea 

dispozitivului de lucru, spațiul de la mecanismul de 

legătură se va mări sau micșora. Dacă sunteți în 

apropiere, se pot produce accidente sau vătămări 

corporale severe. Dacă trebuie să intrați între piesele 

mobile ale utilajului, trebuie să opriți motorul și să 

blocați dispozitivul de lucru. 

2. Când lucrați sub utilaj, echipamentele sau accesoriile 

vor fi susținute corect. Nu se permite rezemarea de 

cilindrul de ulei hidraulic pentru susținere. Dacă 

mecanismul de comandă se mișcă sau există pierderi pe 

la conducta hidraulică, accesoriul va cădea și vă va pune 

în pericol. 

3. Dacă nu este stipulat altminteri în manual, nu se permite 

niciun reglaj în timpul operării utilajului sau cu motorul 

în funcțiune. 

4. Se vor evita toate componentele rotative și mobile. 

5. Veți garanta că paletele ventilatorului de pe motor nu 

prezintă corpuri străine. Paletele ventilatorului vor 

arunca sau vor tăia uneltele și corpuri străine căzute sau 

împinse în ele. 

6.  Este foarte periculos să se efectueze verificări și lucrări 

de întreținere cu motorul pornit, ceea ce este interzis din 

principiu. 
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Instrucțiuni de utilizare FOPS și ROPS (sistem 

de protecție împotriva obiectelor în cădere sau 

sistem de protecție la răsturnare) 

Sistemul de protecție la răsturnare ROPS și sistemul de protecție 

împotriva obiectelor în cădere FOPS de pe produsele Shandong 

Lingong Construction Machinery Co., Ltd. sunt instalate în afara 

cadrului cabinei. Instalarea FOPS și ROPS este pentru a preveni 

căderea de obiecte grele de deasupra când utilajul este utilizat în 

lucru și pentru a proteja operatorii la răsturnarea utilajului. 

Dispozitivul ROPS nu doar că poate susține sarcina la 

răsturnarea utilajului, ci poate și absorbi energia de impact. Se 

va acorda atenție la utilizare: 

1. Dacă utilajul este avariat din cauza căderii de obiecte sau la 

răsturnare, rezistența lui va fi redusă, ceea ce nu va mai fi 

conform cu funcțiile sale normale de protecție. Veți 

contacta Shandong Lingong Construction Machinery Co., 

Ltd. sau distribuitorul desemnat pentru a obține structuri 

ROPS sau FOPS noi în aceste situații și nu vi se permite să 

le reparați dvs. 

2. Cerințele de proiectare ale cabinei sunt conforme cu 

cerințele de protecție la obiecte în cădere. Greutatea 

obiectelor în cădere este conformă cu metoda de testare 

„FOPS”. 

3. Chiar dacă s-a instalat o structură ROPS, operatorii pot 

beneficia de o protecție efectivă numai când și-au asigurat 

centura de siguranță. Operatorii trebuie să își pună centura 

de siguranță când operează utilajul.   Chiar dacă nu se 

descoperă anomalii, centura de siguranță va fi înlocuită la 

fiecare trei ani. 

4. Sunt strict interzise găurirea arbitrară și sudurile electrice la 

interiorul și exteriorul ROPS pentru a evita avarierea sau 

reducerea rezistenței ROPS. 

5. Cabina poate proteja operatorii încărcătorului. Este 

conformă cu cerințele structurii de protecție la răsturnare 

„ROPS”, conform standardului de testare. Prin urmare, dacă 

încărcătorul este implicat într-un accident cu răsturnare,  

vătămările corporale pot fi reduse prin respectarea 

următoarelor instrucțiuni: 

a) Țineți bine volanul; 

b) Înclinați-vă corpul; 

c) Folosiți-vă picioarele ca să împingeți planșeul inferior al 

cabinei; 

d) Se interzice coborârea din vehicul prin sărire. 

⚠Atenție: Dacă structura de protecție la răsturnare „ROPS” 

este deformată sau avariată din variate motive sau de la 

coliziuni, trebuie înlocuită cu o structură nouă de protecție la 

răsturnare „ROPS”. Puteți contacta distribuitorul Shandong 

Lingong cel mai apropiat pentru a obține acest echipament. 
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Eter dietilic (dacă utilajul este echipat cu un 

dispozitiv de pornire la rece cu eter dietilic) 

1. Eterul dietilic este o substanță toxică și inflamabilă. 

2. Persoanele vor fi vătămate dacă inspiră vapori de eter 

dietilic sau la contactul repetat al pielii cu eter dietilic. 

3. Locurile unde este utilizat eter dietilic vor fi prevăzute 

cu condiții bune de ventilație. 

4. Fumatul este interzis la înlocuirea eterului dietilic. 

5. Trebuie să se acorde atenție protecției la incendii când 

se folosește eter dietilic. 

6. Eterul dietilic nu trebuie depozitat în zona de odihnă sau 

în cabină. 

7. Butelia de eter dietilic nu trebuie plasată în locuri cu 

lumină solară directă sau acolo unde temperaturile sunt 

mai mari de 39°C(102F). 

8. Buteliile uzate de eter dietilic vor fi duse în locuri sigure. 

Nu se permite găurirea sau arderea buteliilor de eter 

dietilic. 

9. Butelia de eter dietilic va fi ținută în locuri departe de 

personalul angajat. 

Prevenirea pericolului creat de pulberile de 
azbest 

1. Inhalarea pulberii de azbest este nocivă pentru sănătate. 

2. Produsele Shandong Lingong nu conțin azbest. Dacă 

trebuie să eliminați materiale cu conținut de fibre de 

azbest, veți respecta următoarele reguli: 

3. Nu se permite utilizarea de aer comprimat la curățare. 

4. Se va utiliza apă la curățare pentru ca praful să se depună 
pe fund. 

5. Aerul care conține pulberi de azbest este periculos. 

Utilajul va fi utilizat în amonte dacă este posibil. 

6. Dacă este necesar, se pot utiliza măști speciale. 

Instrucțiuni pentru utilajele și uneltele de 
lucru 

1. La instalarea și utilizarea de utilaje și unelte de lucru 

auxiliare, trebuie să citiți manualele de operare ale 

utilajelor și uneltelor de lucru respective, precum și 

informațiile legate de utilajele și uneltele de lucru. 

2. Nu se permite utilizarea de utilaje și unelte care nu sunt 

autorizate de Shandong Lingong Construction 

Machinery Co., Ltd. sau de către distribuitorii desemnați 

de Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. 

Utilizarea de utilaje și unelte de lucru neautorizate poate 

ridica probleme de siguranță și nu favorizează operarea 

normală a utilajului. Îi va afecta și durata de viață. 
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3. Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. nu 

se va face responsabilă pentru vătămări corporale, 

accidente și avarierea utilajului dacă folosiți utilaje și 

unelte de lucru neautorizate. 

Pornire în siguranță 
Înainte de pornirea utilajului 
Siguranța locului de muncă 

1. Înainte de pornirea utilajului, veți verifica cu atenție 

dacă nu există situații anormale care pot crea pericole în 

mediul înconjurător. 

2. Veți verifica terenul, calitatea solului și starea terenului 

de pe șantier și veți confirma cea mai bună metodă de 

lucru care prezintă cel mai înalt nivel de siguranță. 

Înainte de începerea lucrului, veți nivela și compacta 

terenul. Dacă praful nisipos de pe șantier este greu, se va 

uda înainte de începerea lucrului. 

3. Când utilajul este utilizat pe autostrăzi, traficul va fi 

dirijat de personal cu normă întreagă. În plus, se vor 

instala împrejmuiri și se va atașa un semn de „Intrare 

interzisă” pentru a garanta siguranța pietonilor și a 

vehiculelor. 

4. Veți contacta departamentul competent pentru 

confirmarea pozițiilor instalațiilor îngropate acolo unde 

există instalații îngropate, cum ar fi conducte de apă, 

conducte de gaze și conducte de cabluri de înaltă 

tensiune. Aceste instalații nu trebuie avariate pentru a 

garanta siguranța construcțiilor. 

5. La operarea în apă sau mlaștini sau la trecerea în 

rambleuri, veți verifica mai întâi starea terenului, 

adâncimea apei și viteza de curgere a apei pentru a 

garanta că adâncimea apei nu este mai mare decât cea 

permisă. Partea inferioară a carcasei osiei motoare nu 

trebuie scufundată în apă. La finalizarea lucrului, veți 

curăța și verifica ștuțul de umplere pentru uleiul de 

lubrifiere. Adâncimea pragurilor de trecere este indicată 

în „P84 Cerințe pentru mediul 

de lucru”. 

6. Dacă se lucrează la interior, trebuie să garantați că există 

o ventilație eficientă. 

Verificări înainte de pornirea motorului 

1. Utilajul va fi verificat cu atenție înainte de începerea 

lucrului în fiecare zi. Dacă se descoperă orice anomalie, 

o veți raporta imediat personalului de conducere și veți 

începe lucrul după eliminarea situației anormale. Dacă 

încărcătorul este în stare bună, variatele defecte care ar 

putea produce accidente vor fi eliminate în prealabil. 

2. Veți efectua întreținerea zilnică. Dacă este iarnă, veți 

garanta că punctul de îngheț al agenților de răcire este 

mult mai mic decât temperatura la exterior și că uleiul de 

lubrifiere este 
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pentru aplicații de iarnă. 

3. Veți verifica să nu existe substanțe inflamabile, cum ar fi 

rumeguș, frunze sau hârtie în jurul motorului și în preajma 

bateriei de acumulatoare și le veți elimina pentru a preveni 

incendiile. 

4. Utilajul va fi verificat pentru a confirma că nu există 

pierderi de ulei, pierderi de apă, șuruburi desfăcute, 

zgomote anormale sau componente lipsă sau avariate. 

5. Podeaua cabinei, oglinda retrovizoare, maneta de comandă, 

pedala și balustrada vor fi verificate pentru a confirma că 

nu prezintă ulei, murdărie, unsoare de lubrifiere, zăpadă sau 

alte tipuri de corpuri străine. Dacă există, vor fi eliminate 

imediat. 

6. Nivelul de lichid al soluției de răcire, nivelul de carburant 

și nivelul de ulei din carterul motorului vor fi verificate 

pentru a confirma dacă sunt normale sau nu. Filtrul de aer 

va fi verificat pentru a confirma că nu este înfundat. 

7. Scaunul operatorului va fi reglat în poziția cea mai 

convenabilă de operare în conformitate cu „P92 reglarea 

scaunului”. Se vor verifica centura de siguranță a scaunului 

și poziția de fixare a centurii pentru a confirma că nu sunt 

deteriorate. Centura de siguranță trebuie înlocuită după ce 

a fost utilizată trei ani. 

8. Se vor verifica variate instrumente pentru a confirma 

funcționarea normală. Se va verifica poziția de parcare a 

manșei (sau a manetei de comandă). 

9. Se va elimina toată murdăria de pe geamurile și luminile 

cabinei pentru a garanta o vizibilitate bună. 

10. Oglinda retrovizoare va fi reglată într-o poziție adecvată 

pentru garantarea unei bune vizibilități în spate a 

operatorului. Dacă oglinda retrovizoare este avariată, va fi 

înlocuită la timp cu una nouă. 

11. Nu se permite punerea sau lăsarea de componente sau scule 

în jurul scaunului operatorului. Pentru că se vor genera 

vibrații la circulație sau în timpul lucrului, aceste obiecte 

pot cădea și vor deteriora maneta de comandă sau 

comutatorul sau vor determina deplasarea manetei de 

comandă a dispozitivului de lucru astfel încât să pornească 

dispozitivul de lucru provocând un accident. 

12. Toate luminile de iluminare și semnalizare vor fi verificate 

pentru a confirma funcționarea normală. Dacă în urma 

verificării rezultă orice situație anormală, vor fi reparate. 

13. Tija de blocare a cadrelor din față și din spate va fi verificată 

pentru confirmarea că a fost separată de blocaj. 

14. Uleiul și unsoarea de pe balustradă și pedală și noroiul și 

nisipul fin de pe încălțăminte vor fi îndepărtate pentru a 

evita alunecarea și afectarea operării la urcarea în vehicul. 
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15. Anvelopele vor fi verificate pentru a confirma că nu sunt 

uzate sau deteriorate. În plus, se vor verifica bolțurile și 

piulițele pentru a confirma că nu sunt desfăcute. Se va 

acorda o atenție deosebită la verificarea piulițelor de pe 

jante. La descoperirea oricărei anomalii, trebuie să 

reparați sau să înlocuiți la timp piesa deteriorată. 

La pornirea motorului 

1. Înainte de urcarea în utilaj, veți efectua o nouă inspecție 

a utilajului prin mers în jurul acestuia și veți verifica 

dacă există persoane sau bariere pe utilaj, sub utilaj sau 

în preajmă. Se va acorda atenție confirmării că nu există 

nicio persoană în zona de lucru. În caz că există 

persoane, le veți cere să părăsească zona. 

2. Dacă maneta de comandă a dispozitivului de lucru sau 

maneta de comandă a transmisiei este echipată cu 

eticheta de avertizare „a nu se pune în funcțiune”, 

pornirea motorului este interzisă. 

3. Trebuie să vă așezați întotdeauna pe scaunul 

operatorului, să încheiați centura de siguranță tip cu 

buton sau centura de siguranță tip cu trei puncte de 

prindere. 

4. Mâinile șoferului vor fi ținute la distanță de piesele cu 

risc de strivire, precum acoperitori, geamuri și ușă. 

5. Ușa va fi închisă bine. 

6. Dispozitivul accesoriu a fost conectat corect și blocat la 

verificare. 

7. Trebuie să fiți familiarizați cu dispozitivele de 

avertizare, instrumentele și mecanismele de comandă de 

pe tabloul de bord. 

8. Trebuie să garantați că comutatorul frânei de parcare 

este în poziția de frânare și că toate mecanismele de 

comandă sunt în poziția neutră. 

9. Trebuie să claxonați pentru avertizare. 

10. Acum veți porni motorul. Operația pentru pornirea 
motorului este prezentată în „P126 pornirea motorului”. 

11. Motorul poate fi pornit numai din cabină. Este strict 

interzisă scurtcircuitarea demarorului pentru pornirea 

motorului, care va avaria sistemul electric al utilajului 

prin ocolirea sistemului de pornire. Mai rău, această 

operație este foarte periculoasă. 

12. Când folosiți demaroare de pornire la rece cu eter 

dietilic, citiți specificațiile în prealabil. Eterul dietilic 

este o substanță inflamabilă și se va acorda atenție 

protecției la incendii. 

Nicio operație 
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13. Dacă motorul a fost echipat cu un preîncălzitor de ștecăr, 

se interzice utilizarea de eter dietilic. 

Verificări după pornirea motorului 

1. Următoarea verificare va fi efectuată după pornirea 

motorului și înainte de operarea utilajului pentru a 

garanta că nu există pericole potențiale pentru siguranță. 

2. La efectuarea verificării, aceasta trebuie executată într-

un spațiu vast, fără bariere și persoane în apropierea 

utilajului. 

3. Verificarea va fi efectuată pentru a confirma dacă există 

zgomote anormale sau vibrații anormale la funcționarea 

motorului. Dacă prezintă asemenea semne, este posibil 

ca utilajul să aibă defecțiuni. Veți raporta imediat 

personalului de conducere și veți începe operarea 

utilajului după eliminarea situațiilor anormale. 

4. Comanda de viteză a motorului va fi testată în poziție 

neutră. 

5. Instrumentele, aparatele și lămpile de avertizare vor fi 

observate pentru a garanta că pot funcționa normal și că 

sunt în domeniul de lucru desemnat. 

6. Mecanismul de comandă a angrenajelor va fi acționat 

pentru a garanta că angrenajele din față, din mijloc și de 

la spatele utilajului sunt precise și că toate manetele de 

comandă pot fi acționate în manieră flexibilă. 

7. Supapa frânei de picior și supapa de acționare a 

accelerației vor fi testate în conformitate cu instrucțiunile 

de operare și va fi testată direcția la stânga și la dreapta 

în condiții de viteză mică pentru a confirma flexibilitatea 

la lucru. 

8. Înainte de conducerea utilajului, veți garanta că aveți 

comutatorul frânei de parcare în poziția de anulare a 

frânei. 



 

29 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

Conducerea în siguranță  

Alarmă prin semnale sonore 
1. Pentru alarmarea celorlalți participanți la trafic care se 

îndreaptă și se îndepărtează de utilaj cum că utilajul nu 

funcționează sau funcționează la viteză mică din cauza 

unor defecțiuni se va folosi semnalul de alarmă pentru 

pericole.  

2. Alarma de mers cu spatele este în colțul din stânga spate 

la interiorul capotei motorului. Când încărcătorul merge 

cu spatele, alarma va fi declanșată automat; dacă alarma 

este avariată, utilajul va fi operat din nou după repararea 

ei. 

Acordați atenție siguranței dvs. și a celorlalți 

1. Din motive de securitate personală a tuturor, trebuie să 

se cultive bune obiceiuri de operare. 

2. Înainte de a conduce vehiculul, veți claxona pentru a 

transmite semnalul de deplasare și veți porni după ce ați 

confirmat că o puteți face în siguranță. 

3. Se va efectua o confirmare specială că nu există persoane 

sau bariere în jur. 

4. Efectul de frânare va fi verificat pe asfalt uscat, la nivel 

și solid. 

5. Nu se permite plasarea brațelor și a picioarelor pe 

dispozitivul de lucru sau scoaterea lor în afara 

vehiculului. 

6. Ușa trebuie închisă sau fixată în timpul deplasării. Se va 

acorda atenție pentru a preveni strivirea mâinilor. 

7. Înălțimea dispozitivului de lucru va fi reglată la poziția 

de sub bolțul cu pivot al catargului, și anume la 400mm 

până la 500mm (16in până la 20in) deasupra solului. 

Utilajul va fi condus pe teren plat. 

8. Trebuie să vă concentrați când operați utilajul și să nu vă 

distragă nimic atenția. Veți acorda o atenție specială 

direcției de deplasare și personalului din jur și veți 

claxona pentru avertizare în caz de pericol. 

9. În timpul deplasării, ușa cabinei va fi fixată și asigurată. 

Nu se permite conducerea utilajului cu ușa neînchisă și 

neblocată. 
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10. Transportul altor membri ai personalului pe utilaj este 

foarte periculos. Nu se permite prezența niciunei alte 

persoane în cabină cu excepția operatorilor. Nu se 

permite niciunei persoane să stea pe corpul utilajului. 

11. Este strict interzisă utilizarea cupei pe post de platformă 

de lucru sau pentru transportul de persoane. 

12. Veți respecta regulile de circulație când vă deplasați pe 

drumurile publice și nu veți produce blocaje în trafic. În 

special, veți trece rapid prin barierele de cale ferată. 

13. Trebuie să vă deplasați pe marginea drumului și să 

acordați prioritate altor vehicule și să păstrați o distanță 

adecvată față de ceilalți participanți la trafic. 

14. Dacă motorul se oprește în timpul deplasării, veți frâna 

imediat și veți opri utilajul. În aceste momente există 

pericolul ca dispozitivul accesoriu să cadă. Este strict 

interzisă staționarea oricărui personal în apropierea 

utilajului sau intrarea în raza de acțiune a dispozitivului 

de lucru. Altminteri, se pot produce accidente și chiar 

accidente fatale. 

Transportul încărcăturilor 

1. Operatorii încărcătorului vor fi responsabili pentru 

sarcina încărcătorului când se lucrează pe autostrăzi sau 

la lucrul pe șantier. 

a) Pericolul de cădere a încărcăturii este interzis în timpul 

operării. 

b) Nu se vor încărca sarcini care prezintă pericole evidente. 

⚠Avertisment 

• Angrenajele de direcție nu funcționează după 

oprirea motorului. 
• Frâna de siguranță poate produce vătămări 

corporale! 

• Este foarte periculoasă trecerea de la viteza de 

înaintare la viteza de mers înapoi când vă deplasați 

la viteză mare; operația este interzisă. 
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2. Este foarte periculos să se ridice cupa cu materiale pentru 

transport. La transportul sub sarcină maximă, se va selecta 

viteza adecvată și cupa va fi coborâtă în poziția opritorului 

inversat. Utilajul va fi operat la o înălțime adecvată (400 

mm-500mm), ceea ce poate reduce centrul de greutate și 

garantează stabilitatea vehiculului. 

3. Nu se permite încărcarea utilajului cu depășirea 

capacității portante nominale. Veți confirma că sarcina 

utilajului se încadrează în domeniul permis pentru a evita 

punerea în suprasarcină. În plus, veți acorda o atenție 

deosebită influenței diferitelor distanțe asupra centrului 

de greutate și a diferitelor dispozitive accesorii. Shandong 

Lingong Construction Machinery Co., Ltd. nu își va 

asuma nicio răspundere pentru vătămarea personalului 

sau avarierea utilajului din cauza utilizării în suprasarcină. 

4. La transport, deplasarea în situații de urgență, frâna de 

siguranță, virările de urgență și mersul în derivă sunt 

interzise. 

5. Oprirea și coborârea dispozitivului de lucru la viteză mare 

este foarte periculoasă. Dacă dispozitivul de lucru este 

oprit sau coborât la viteză mare, încărcăturile de pe 

vehicul pot fi aruncate la distanță sau se poate răsturna 

utilajul. Se va evita această operație. 

Deplasarea la viteză mare este strict interzisă. 

1. Trebuie să fiți foarte bine familiarizați cu performanțele 

vehiculului și să determinați viteza de deplasare adecvată 

în conformitate cu situația reală de la locul de muncă. 

Între timp, veți determina ruta de operare a utilajului și 

metoda de lucru care trebuie să fie cunoscute de operatorii 

relevanți. 

2. Trebuie să operați utilajul la viteză mică, ca să îl mențineți 

tot timpul în stare controlată. 

3. La deplasarea pe soluri accidentate și netede sau în pantă, 

se vor evita deplasarea la viteză mare, virajele și frâna de 

siguranță. 

4. Este posibil să fie dificilă controlarea volanului în locuri 

cu teren denivelat, care nu a fost nivelat sau care prezintă 

corpuri străine. Controlul necorespunzător asupra 

volanului poate produce accidente cu răsturnare. Prin 

urmare, trebuie redusă viteza la deplasare. 

5. Motorul va fi acționat stabil. Este strict interzisă 

deplasarea la viteză mare la schimbarea direcției. 
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Garantarea unei vizibilități bune 

1. Veți reduce viteza și va trebui să claxonați pentru a 

atenționa celelalte vehicule dacă este necesar sau va 

trebui să solicitați altor membri ai personalului angajat 

să vă ghideze pentru a evita operațiile inutile în locurile 

unde vizibilitatea în față nu este bună sau la intersecții 

înguste. 

2. Praful, ceața și furtunile vor afecta vizibilitatea. La 

vizibilitate redusă, va trebui să reduceți viteza. Trebuie 

să întrerupeți lucrul dacă vizibilitatea nu este bună. Se 

va reîncepe lucrul la îmbunătățirea condițiilor meteo. 

3. Încărcătorul este un vehicul special. Veți fi foarte atenți 

la coborâre, ridicare, deplasare înainte, deplasare înapoi 

și la schimbarea vitezelor dacă încărcați și descărcați 

obiecte lungi și vizibilitatea nu este bună. Între timp, nu 

se permite niciunui membru al personalului angajat să 

intre în raza de acțiune sau se va asigura ghidarea cu 

personal responsabil cu normă întreagă. 

4. Este ușor să se estimeze greșit distanțele și înălțimea 

solului seara. Prin urmare, trebuie să mențineți zona 

iluminată și să vă deplasați la o viteză adecvată. 

5. Când lucrați în locuri întunecate, veți ține aprinse 

farurile pe față și pe spate și luminile de lucru. 

Se va acorda atenție barierelor 

1. La deplasarea sau efectuarea de viraje cu utilajul în 

locuri cu bariere (tavane de clădiri sau cadrul de sus al 

porților), vehiculul trebuie să nu intre în coliziune cu 

obiectele încărcate. 

2. La deplasări sau manevre în locuri înguste, se va acorda 

atenție siguranței mediului înconjurător și viteza va fi 

redusă pentru a confirma dacă există bariere în jur. 

3. Când solul nu este în stare bună, încărcarea și 

descărcarea nu sunt stabile, veți da dovadă de prudență 

în execuția operațiilor pentru a preveni pierderea 

stabilității obiectelor încărcate. 

Atenție la deplasarea în medii severe 

1. Se va acorda o atenție deosebită pentru siguranță la 

deplasarea și lucrul în medii severe. Nu se permite 

execuția de operații independente în locuri periculoase. 

Se va efectua o investigație prealabilă pentru a 

determina starea pavajelor de deplasare, rezistența 

podului, terenul locului de muncă și starea geologică. 

Lucrările se vor executa în condiții de teren bune. 

2. La deplasarea în locuri cu teren ud, afânat sau moale, 

veți acorda atenție scufundării roților și efectului de 

frânare. 



 

33 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

3. Când lucrați în zone cu apă sau în mlaștini, burta 

carcasei osiei motoare nu trebuie scufundată în apă. 

După imersarea în apă sau după expunerea lui în ploaie, 

încărcătorul va fi condus la viteză mică, pedala de frână 

va fi apăsată ușor, la anumite intervale, iar frâna trebuie 

păstrată uscată. 

4. Grămezile de sol și cel din apropierea șanțurilor este 

afânat și se poate prăbuși sub greutatea utilajului sau la 

vibrațiile acestuia, iar utilajul se va răsturna.  

5. Nu se permite operarea vehiculului în apropiere de 

obiecte suspendate sau șanțuri adânci. Acestea se pot 

prăbuși din cauza greutății utilajului sau la vibrațiile 

acestuia, ceea ce va produce răsturnarea utilajului și 

accidentarea personalului. 

6. Când există riscul căderii de rocă la locul de muncă sau 

de răsturnare a utilajului, se va instala sistemul de 

protecție împotriva obiectelor în cădere sau sistemul de 

protecție la răsturnare. 

7. Când se execută operare continuă pe vreme de ploaie, 

operarea utilajului se va realiza cu atenție, deoarece 

mediul de lucru se va schimba. Dacă există moloz la 

amplasament după cutremure și explozii, veți da dovadă 

de prudență în timpul lucrului. 

8. La deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, se vor 

instala lanțuri de roți, vehiculul va fi condus la viteză 

mică și se vor evita pornirile, parcările sau virajele 

bruște; ce e mai rău, se interzice frânarea bruscă. Se va 

executa o frânare întreruptă. Dacă este necesar, se va 

coborî cupa pe sol pentru oprirea utilajului. 

9.  Când se lucrează pe teren înzăpezit, forța adezivă a 

terenului se va modifica semnificativ din cauza zăpezii 

acumulate. Prin urmare, se va reduce corespunzător 

capacitatea portantă pentru a preveni deraparea 

utilajului. 

10. La executarea sarcinii de îndepărtare a zăpezii, pentru că 

acostamentul sau alte obiecte nu pot fi văzute, veți da 

dovadă de prudență. 

Deplasarea în siguranță în pantă 

1. La deplasarea pe pante abrupte, batardouri sau taluzuri, 

operarea necorespunzătoare poate produce răsturnarea 

sau deraparea. Veți da dovadă de foarte mare prudență. 

2. La deplasarea pe direcția longitudinală a pantelor, 

batardourilor sau taluzurilor, cupa va fi coborâtă 

aproape de sol, și anume la circa 200 până la 300mm 

deasupra solului. Cupa va fi coborâtă rapid la sol în 

situații de urgență pentru a ajuta la parcarea vehiculului 

sau pentru a preveni răsturnarea. 
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3.  Nu se permit virajele în pantă și nici deplasarea pe 

direcție orizontală sau schimbarea direcției în pantă 

pentru că există pericolul de răsturnare. Puteți efectua 

aceste operații după ce ajungeți pe teren plat. 

4.  Manevrele de direcție sunt interzise pe taluzuri. 

Manevrele de direcție pot fi efectuate numai când 

vehiculul ajunge pe teren plat. Când se lucrează pe 

vârfuri de coline, batardouri sau taluzuri, viteza va fi 

redusă și se vor adopta manevre de direcție la unghiuri 

mici.  

5.  Dacă este posibil, mai bine vă deplasați în susul și în 

josul pantelor decât pe alei mici sau trotuare. 

6.  Se va selecta viteza adecvată la deplasarea în josul 

pantelor. Nu puteți schimba viteza în timpul ieșirii din 

pantă. 

7.  La deplasarea pe pante, pentru că centrul de greutate al 

vehiculului se mută pe roata din față sau roata din spate, 

veți da dovadă de precauție la operarea utilajului și nu se 

permite utilizarea frânei de siguranță. 

8. Dacă vă îndreptați spre o pantă sub sarcină maximă: se 

va utiliza viteza pentru deplasare; veți merge înainte la 

abordarea pantei și cu spatele la ieșirea din pantă; 

virajele sunt interzise. 

9.  Dacă aplicați frâna la deplasarea în josul pantei, nu se 

permite plasarea manetei de comandă a transmisiei în 

poziția neutră. 

10.  Vă veți deplasa încet în josul pantelor. Este strict 

interzisă oprirea motorului. 

11. Dacă motorul este închis pe taluzuri (gradientul va fi mai 

mic de 15°), trebuie să apăsați imediat pedala de frână și 

să așezați cupa pe sol și să apăsați comutatorul frânei de 

parcare astfel încât vehiculul să fie în starea de frână de 

parcare. Maneta de comandă a transmisiei va fi în poziție 

neutră și se va reporni motorul. 

12.  La încărcare, cupa se va așeza cu fața pe direcția pantei. 

Și anume, vehiculul se va deplasa înainte la urcarea 

pantelor și cu spatele la ieșirea de pe pante. 
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1. Operația va fi executată în conformitate cu instrucțiunile 

din „P108 Operații de remorcare”. Alte metode de 

remorcare sunt greșite și pot produce pericole. 

2. Se vor purta mănuși din piele la dispunerea cablului din 

sârmă de oțel. 

3. La efectuarea pregătirilor pentru remorcare împreună cu 

alți muncitori, semnalul trebuie determinat înainte de 

lucrare. 

4. Remorcarea unui set de utilaje pe taluzuri este 

periculoasă. Veți selecta locuri cu gradient plat în cea 

mai mare măsură. 

5. Dacă utilajul defect este remorcat la alt utilaj, cablul din 

sârmă de oțel utilizat trebuie să fie adecvat ca să suporte 

greutatea utilajului remorcat. Cablul din sârmă de oțel 

nu trebuie să aibă fire tăiate ieșite în afară, răsucite sau 

diametrul redus. 

6. La conectarea utilajului de remorcat, nu se permite 

staționarea niciunei persoane între utilajul de tractare și 

utilajul remorcat. 

7. Nu se permite pășirea sau urcarea pe cablul din sârmă de 

tractare sau pe cablul din sârmă de oțel. 

8. Cârligul utilajului remorcat și piesa de tractare a 

utilajului sunt pe aceeași linie dreaptă. În plus, veți 

garanta că sunt instalate în pozițiile corespunzătoare. 

9. Dacă motorul utilajului defect nu pornește sau prezintă 

defecțiuni la sistemul de frânare, trebuie să contactați 

distribuitorul desemnat de Shandong Lingong 

Construction Machinery Co., Ltd. pentru reparații. 

Remorcare 

⚠Avertisment 

Metodele greșite de remorcare sau cablul din sârmă 

de oțel greșit pot produce accidente sau decese. 

Formă de 
colivie 

Miez de 

cablu 

expus 
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Operare în siguranță 

Cultivați bune obiceiuri de operare 

1. Scaunul operatorului și volanul vor fi reglate (dacă 

încărcătorul este echipat cu această funcție). 

2. În timpul lucrului veți sta așezați pe scaun și cu centura 

de siguranță asigurată. Vehiculul va fi întotdeauna în 

stare controlată. 

3. Geamurile vor fi curățate înainte de operare pentru a 

garanta o bună vizibilitate. 

4. Maneta de comandă a dispozitivului de lucru va fi 

operată cu acuratețe pentru a evita operarea 

necorespunzătoare. 

5. Trebuie să observați cu grijă și să ascultați pentru 

defecțiuni. În caz de defecțiuni, veți da imediat alarma. 

Nu se permite repararea componentelor în stare de lucru. 

6. Vibrațiile apărute în procedura de operare (trepidații) pot 

fi nocive pentru operatori. Vibrațiile pot fi reduse prin: 

a) Reglarea scaunului și strângerea centurii de 
siguranță. 

b) Selectarea celei mai plate fețe de operare pentru 

încărcător (dacă este necesar, terenul va fi nivelat). 

c) Reglarea vitezei. 

7. Încărcătura nu trebuie să depășească capacitatea portantă 

a utilajului. Executarea de operații în afara 

performanțelor vehiculului este extrem de periculoasă. 

Prin urmare, veți confirma în prealabil greutatea 

încărcăturii pentru a evita suprasarcinile. 

8. Shandong Lingong Construction Machinery nu își va 

asuma nicio răspundere pentru avarierea utilajului sau 

vătămarea personalului din cauza utilizării în 

suprasarcină. 

9. Deplasarea la viteză mare este o metodă de operare 

foarte periculoasă și greșită, care nu numai că va avaria 

vehiculul și va accidenta operatorii, dar va avaria și 

încărcătura. 

10. Este strict interzisă deschiderea ușii în timpul 

procedurilor de conducere și de lucru. 

11. Vehiculul trebuie să mențină perpendicularitatea 

obiectului încărcat. Dacă operația este efectuată pe 

direcție oblică, nu numai că va agrava avarierea 

cilindrului de ulei pentru direcție și mecanismul 

diferențial, ci va dezechilibra și vehiculul, punând în 

pericol siguranța. Această operație nu trebuie executată. 
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12. Veți merge înaintea obiectului încărcat pentru a 

confirma condițiile mediului înconjurător și începerea 

lucrărilor. 

13. Veți verifica locul pentru spațiu de manevră înainte de a 

executa operații în locuri înguste, cum ar fi tuneluri, 

poduri suspendate și garaje. Nu se permite avarierea 

dispozitivului de lucru în procedurile de operare. 

14. Materialele vor fi încărcate pe direcția vântului în zilele 

cu vânt puternic. 

15. Operarea trebuie executată cu prudență la ridicarea 

catargului la înălțime maximă. Operația de încărcare 

prin ridicarea dispozitivului de lucru la înălțimea 

maximă poate destabiliza vehiculul. Prin urmare, 

deplasarea vehiculului se va face încet și avântarea cupei 

va fi dirijată încet. 

16. La încărcarea de obiecte în camioane sau cărucioare 

înclinabile, veți împiedica coliziunea cupei cu camionul 

sau căruciorul înclinabil. Nu se permite staționarea 

personalului sub cupă și cupa nu trebuie plasată 

deasupra cabinei camionului. 

17. Veți observa cu atenție spatele vehiculului înainte de a 

merge cu spatele. 

18. Operația va fi sistată la vizibilitate redusă din cauza 

fumului, ceții sau prafului. Dacă lumina nu este 

suficientă la locul de muncă, se vor instala echipamente 

de iluminare. 

a) Trebuie să se acorde atenție următoarelor puncte-
cheie când se lucrează seara: 

b) S-au instalat și s-a confirmat instalarea de 
echipamente de iluminare adecvate; 

c) Luminile de lucru de pe încărcător funcționează 
normal. 

d) Când se lucrează seara, înălțimea și distanța 

obiectelor nu pot fi determinate ușor. 

e) Veți da dovadă de prudență când lucrați seara și  

veți obișnui să observați mediul înconjurător și 

veți verifica vehiculul prin oprirea utilajului. 

 



 

38 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

19. Înainte de a traversa poduri sau alte construcții, veți 

garanta că sunt suficient de rezistente ca să suporte 

traversarea cu vehiculul. 

20. Vehiculul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât operare 

profesională. Utilizarea capătului frontal sau a unei părți 

a dispozitivului de lucru la ridicat, apucat, mutat sau 

împins ori utilizarea dispozitivului de lucru în operații de 

remorcare poate avaria utilajul sau poate conduce la 

accidente. 

Lucrul în zona de pericol 

Acordați atenție mediului înconjurător 

1. Operatorii încărcătorului trebuie să fie responsabili 

pentru zona de lucru a încărcătorului. 

2. Nu se permite intrarea persoanelor neavizate în raza de 

lucru. Pentru că dispozitivul de lucru este pentru ridicat, 

coborât, rotație la stânga, rotație la dreapta, deplasare 

înainte și înapoi, zona din jurul dispozitivului de lucru 

(dedesubt, față, spate, la interior și ambele laterale) este 

periculoasă. Nu se permite intrarea în această zonă a 

persoanelor neavizate. 

3. Nu se permite intrarea sau staționarea personalului 

angajat în zona de pericol (și anume, raza de cel puțin 7m 

(23ft) în toate direcțiile de la încărcătorul în funcțiune). 

Un operator poate sta în zona de pericol, dar trebuie să 

țină sub observație zona și poate opera încărcătorul când 

poate fi văzut sau când a fost specificată poziția specifică. 

4. Este interzisă staționarea personalului angajat sub 

catargul ridicat sau trecerea pe sub el, dacă nu s-au 

adoptat măsuri de siguranță pentru catarg sau dacă acesta 

nu a fost sprijinit. 

5. Când se lucrează pe marginea drumurilor sau în locuri 

unde se pot rupe malurile, trebuie adoptate metode care 

să garanteze siguranța și trebuie desemnat personal de 

monitorizare, iar operatorii trebuie să se supună 

comenzilor primite de la aceștia. 

6. La aruncarea de sol nisipos sau roci de la înălțime, veți 

acorda atenția cuvenită siguranței locului de aterizare. 

7. Când obiectele încărcate sunt aruncate de pe maluri sau 

vehiculul ajunge în vârful taluzului, sarcina se va reduce 

și viteza vehiculului va fi mărită brusc. Prin urmare, 

viteza trebuie redusă în prealabil. 
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8. La rambleiere sau săpături de buldozer sau la 

descărcarea de pământ, se va descărca o stivă și apoi a 

doua stivă va fi utilizată ca să se împingă prima. 

Când se lucrează în spații închise se va garanta o ventilație 

suficientă. 

1. Dacă trebuie efectuată o operație sau trebuie eliminat 

carburantul, trebuie curățate componente sau vopsea în 

locuri închise sau slab ventilate, trebuie să se deschidă 

ușa sau ferestrele pentru a garanta o ventilație 

corespunzătoare în scopul prevenirii vătămărilor 

corporale.  Dacă nu se poate asigura o ventilație 

suficientă prin deschiderea ușii și a ferestrelor, se vor 

instala echipamente de ventilație cum ar fi un ventilator. 

2. Când se lucrează în spații închise, va fi mai întâi 

configurat extinctorul. În plus, veți ține minte poziția lui 

de instalare și îi veți cunoaște metodele de utilizare. 
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Lucrul în zona de pericol 

 

1. Lucrul în zone cu conducte, linii de transport al energiei 

electrice sau cabluri electrice 

a) Angajatorul are răspunderea de a înțelege pozițiile 

conductelor de gaze, apă, canalizare sau a liniilor și 

cablurilor de alimentare electrică de pe șantierul de 

construcții și să le marcheze. Atunci, va notifica 

operatorii cu privire la situațiile relevante. Dacă această 

lucrare nu a fost efectuată, își va asuma răspunderea 

legală. Dacă este necesar, va contacta autoritatea locală 

și/sau departamentele de telecomunicații și electricitate 

pentru a obține hărți și sugestii. 

b) Liniile de transport al energiei electrice și cablurile 

electrice trebuie protejate în manieră corespunzătoare 

pentru a evita avarierea lor. Mai mult, va obține 

informații despre unde se poate închide fluxul de gaz și 

de apă, ca să le poată închide imediat în cazul avarierii 

conductelor. 

c) Dacă gazul evacuat de amortizorul de zgomot este 

descărcat înspre substanțe inflamabile sau țeava de 

eșapament este aproape de substanțe inflamabile, se pot 

produce foarte ușor incendii. Prin urmare, se va acorda o 

atenție specială locurilor cu ulei, unsoare, bumbac brut, 

hârtie, iarbă uscată și produse chimice. 

⚠ Atenție: Dacă trebuie efectuate operații de 

excavații în locuri în apropiere de cabluri, conducte 

sau linii suspendate, este posibil să fie necesare 

excavații manuale. 
2. Lucrul în zone situate în apropierea cablurilor de înaltă 

tensiune 
 

Tensiune Distanță minimă de siguranță 

Tensiune joasă 
100—200V 2m 7ft 

6.600V 2m 7 ft 

Înaltă tensiune 

22.000V 3m 10 ft 

66.000V 4m 14 ft 

154.000V 5m 17ft 

187.000V 6m 20 ft 

275.000V 7m 23 ft 

500.000V 11m 36 ft 

⚠Avertisment 

În timpul lucrului, ceilalți muncitori nu trebuie să stea 

aproape de zona de pericol. 
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Când se lucrează în apropiere de linii de transport electric 

suspendate de înaltă tensiune, le veți ține cu atenție sub 

observație pentru că arcele electrice pot avaria încărcătorul și 

pot vătăma operatorii în locuri care sunt foarte departe de 

liniile de transport al energiei electrice. Trebuie să se acorde 

atenție următoarelor aspecte: 

a) Trebuie să se păstreze între utilaj și cabluri distanța de 

siguranță indicată în tabelul de mai jos. 

⚠Atenție: Această distanță de siguranță se aplică și 

oricărei sarcini. Prin urmare, trebuie reglată 

poziționarea catargului pentru ridicare (înălțime de 

ridicare). 

b) Atunci când utilajul poate intra în contact cu cabluri pe 

șantierul de construcții, veți verifica tensiunea din 

cabluri prin consultarea companiei de curent electric și 

veți solicita consultanță cu privire la legile și 

reglementările existente relevante pentru a confirma 

dacă acțiunile înaintea operațiilor sunt sau nu fezabile. 

c) Utilajul nu trebuie să intre în contact cu cabluri 

suspendate. Se pot produce șocuri electrice chiar dacă 

este în apropierea cablurilor de înaltă tensiune. 

d) Se vor purta cizme și mănuși de cauciuc. Se va plasa o 

pernă din cauciuc pe scaunul operatorului. În plus, orice 

parte expusă a corpului nu trebuie să intre în contact cu 

șasiul din metal. 

e) Va fi desemnată o persoană ca personal de semnalizare. 

Dacă utilajul este prea aproape de cabluri, se va 

transmite un semnal de alarmă. 

f) La intrarea dispozitivului de lucru în contact cu cablul, 

operatorii nu vor părăsi cabina, nu se vor mișca pe scaun 

și nu vor intra în contact cu utilajul până ce alte persoane 

de la sol nu vor fi întrerupt în siguranță alimentarea 

electrică. 

g) Când se lucrează în apropierea cablurilor de înaltă 

tensiune, nu se permite prezența niciunui membru al 

personalului angajat în apropierea utilajului. 

3. Operare în subteran 

În țările europene și în țările din Spațiul Economic European, 

sunt necesare echipamente speciale cu certificare, cum ar fi 

motorul. Puteți contacta distribuitorul cel mai apropiat ca să 

discutați despre aceste aspecte. 

4. Lucrul în zone restricționate 

a) Se va efectua o inspecție pentru a confirma dacă există 

un spațiu suficient pentru încărcător și sarcină. 

b) Deplasare înceată 

c) Dacă pasajul rutier este prea îngust și nu permite trecerea 

a două vehicule în paralel, trebuie să treacă prin centrul 

intrării și să iasă. 

5. Lucrul în apropierea zonelor de pericol 
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a) Veți acorda o atenție deosebită la lucrul în locuri cu 

semne de pericol. 

b) Operațiile nu trebuie efectuate în apropierea rambleelor 

și pe marginea pantelor. 

Operare pe vreme rece 

1. Dacă temperaturile sunt prea scăzute, pornirea 

motorului va fi dificilă; este posibil ca radiatorul să 

înghețe. Prin urmare, se vor realiza următoarele puncte: 

a) Se vor folosi carburant, ulei hidraulic și ulei de 

lubrifiere de vâscozitate mică. Se va umple rezervorul 

de antigel. Uleiul specific este indicat în „P184 Tabel 

de selectare a uleiurilor”. 

b) Instrucțiuni de utilizare pentru antigel: 

➢ Nu se poate utiliza antigel cu conținut de metan, etanol 

și alcool propilic. 

➢ Nu se poate utiliza niciun agent hidroizolant. 

➢ Nu se permite amestecarea de antigeluri diferite. 

➢  Antigelul va fi înlocuit în conformitate cu cerințele, 

care sunt indicate în „P159 Sistem de răcire”. 

2. Cerințe pentru utilizarea bateriei de acumulatoare 

a) La temperaturi ambientale scăzute, capacitatea bateriei 

de acumulatoare se va reduce și ea. Dacă nivelul de 

încărcare al bateriei de acumulatoare este mic, este 

posibil ca electrolitul să fie înghețat. Veți menține 

nivelul de încărcare aproape de 100% cât mai mult 

posibil și veți realiza izolația termică. În acest fel, 

motorul va putea fi pornit cu ușurință în ziua următoare. 

b) Dacă bateria de acumulatoare este înghețată, nu poate fi 

încărcată sau nu poate fi pornit motorul. Bateria de 

acumulatoare va fi demontată și pusă în seră sau în apă 

caldă (a nu se permite pătrunderea apei în bateria de 

acumulatoare). Temperatura va fi crescută treptat la 15 

°C, altminteri, bateria poate exploda. 

c) În regiunile extrem de reci se vor utiliza baterii de 

acumulatoare rezistente la temperaturi extrem de 

scăzute. 

3. Instrucțiunile cu operații de efectuat după ziua de lucru au fost 
finalizate 

Pentru a preveni înghețarea utilajului, care va afecta 

operarea vehiculului în ziua următoare, se vor efectua 

următoarele lucrări: 

⚠ Atenție 

Cantitatea de ulei trebuie verificată înainte de operare 

sau la 15 minute de la oprirea motorului. 
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a) Noroiul și apa de pe utilaj vor fi îndepărtate complet 

pentru a preveni pătrunderea noroiului, apei sau zăpezii 

la interiorul locurilor etanșate și înghețarea și avarierea 

elementului de etanșare. 

b) Vehiculul va fi parcat pe teren uscat și tare. Dacă nu este 

posibil, vehiculul va fi parcat pe o placă de lemn. 

Utilizarea unei plăci de lemn poate preveni înghețarea 

vehiculului la sol, astfel încât să poată fi condus a doua 

zi. 

c) Capacitatea bateriei de acumulatoare la temperaturi 

scăzute va scădea în mod vizibil. Bateria de acumulatoare 

va fi acoperită sau va fi transferată într-un loc cald, 

urmând să fie reasamblată înainte de începerea lucrului 

în ziua următoare. 

4. După ce se mai încălzește vremea 

După ce se mai încălzește afară, părțile corespondente vor fi 

înlocuite cu ulei de motor, carburant și ulei hidraulic adaptate 

la temperatura ambientală. 

Parcare în siguranță 

Se va acorda atenție siguranței dvs. și a 

celorlalți 

1. Poziția de parcare a vehiculului va fi pe un teren plat. În 

plus, dispozitivul de lucru va fi coborât pe sol, plasat 

orizontal. 

2. Nu se permite parcarea vehiculului pe taluzuri. Dacă este 

necesar, panta taluzurilor trebuie să fie mai mică de 20%. 

Între timp, se va plasa o blocare cu pană sub roți pentru a 

preveni deplasarea utilajului. Apoi, cupa va fi coborâtă 

pe sol. 

3. La defectarea vehiculului sau dacă trebuie parcat într-un 

loc cu blocaj în trafic, se vor amplasa garduri, semnale, 

bariere sau lumini de avertizare. În plus, se vor amplasa 

și alte semnale necesare pentru garantarea că vehiculele 

în trecere pot vedea clar utilajul. Mai mult, utilajul, 

gardurile și barierele nu trebuie să perturbe traficul. 

4. La parcare, se vor îndepărta materialele de pe vehicul. 

Cupa va fi coborâtă complet pe sol, veți închide motorul 

și veți degaja presiunea de repaus. Se va apăsa 

comutatorul frânei de parcare și va fi trecut în poziția de 

frânare. Se va folosi cheia pentru blocarea tuturor 

echipamentelor și apoi va fi scoasă. La coborârea din 

vehicul, trebuie să o faceți încet. Trebuie să garantați 

contactul în trei puncte cu balustrada și scara. Se interzice 

sărirea la coborâre. 
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⚠ Avertisment 

Este strict interzisă urcarea sau coborârea din vehicul 

când se deplasează. 

Instrucțiuni pentru regiunile reci 

1. La sfârșitul operării utilajului, cablurile, fișele de 

legătură ale cablurilor, comutatoarele sau senzorii, 

precum și acoperitorile acestor componente vor fi 

curățate de apă, zăpadă sau noroi. Dacă aceste substanțe 

nu au fost îndepărtate, umezeala dintre ele va îngheța, 

ceea ce va conduce la avarierea utilajului și producerea 

de accidente neașteptate. 

2. Se va executa corespunzător operația de preîncălzire. 

Înainte de a începe acționarea manetei de comandă a 

dispozitivului de lucru, dacă utilajul nu a fost preîncălzit 

corespunzător, răspunsul utilajului va fi slab, ceea ce 

poate produce accidente neașteptate. 

3. Maneta de comandă a dispozitivului de lucru va fi 

acționată pentru circularea uleiului hidraulic în sistemul 

hidraulic (creșterea presiunii sistemului la presiunea de 

reglare a sistemului și apoi degajarea presiunii, când 

uleiul curge înapoi în rezervorul de ulei hidraulic) pentru 

încălzirea uleiului hidraulic, ceea ce poate garanta că 

utilajul va putea avea un răspuns bun și va preveni 

avarierea. 

4. Dacă electrolitul din bateria de acumulatoare a înghețat, 

bateria nu poate fi încărcată și nu se poate utiliza altă 

sursă de alimentare electrică pentru pornirea motorului, 

deoarece prezintă pericole și va aprinde bateria de 

acumulatoare. Operarea va fi executată în conformitate 

cu „P136 Operare pe vreme rece”. 

Verificări pentru siguranță și reparații  

Instrucțiuni înainte de întreținere 
1. Personalul de deservire și reparații alocat utilajului va 

beneficia de instructaj și va poseda calificările 

corespunzătoare; nu se permite intrarea în zona de lucru 

a personalului care nu este alocat pentru lucrările de 

întreținere și reparații. Dacă este necesar, se va aloca 

personal de gardă cu normă întreagă. Personalul angajat 

care nu este alocat lucrărilor nu trebuie să stea în 

apropierea utilajului sau a componentelor. 
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2. Responsabilul cu operarea va fi determinat înainte de 

repararea vehiculului pentru formularea procedurilor de 

operare și operarea conformă cu pașii din procedură. Dacă 

nu știe cum să acționeze, va solicita asistență de la 

Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. 

3. Responsabilul cu operarea va fi determinat înainte de 

repararea vehiculului pentru formularea procedurilor de 

operare și operarea conformă cu pașii din procedură. 

4. Se va purta îmbrăcăminte de lucru cu manșete strâmte și 

pantaloni pe corp. Se vor purta cască, ochelari de protecție, 

încălțăminte de protecție și mănuși. Dacă este necesar, se 

vor purta și mască de protecție respiratorie adecvată și alte 

articole de protecție determinate în baza analizelor. 

5. Se vor utiliza uneltele de reparații corecte. Nu se vor folosi 

unelte deteriorate și de proastă calitate. Dacă se utilizează 

unelte, dispozitive de ridicare sau metode de lucru care nu 

sunt specificate în manual, compania nu își va asuma nicio 

răspundere. 

6. Pentru a evita vătămările corporale, dispozitivul de lucru 

va fi coborât pe sol la orizontală, se va opri motorul, se va 

apăsa comutatorul frânei de parcare astfel încât vehiculul 

să aibă frâna de parcare aplicată, iar vehiculul va fi 

imobilizat în timpul reparațiilor; cadrele din față și din 

spate vor fi fixate cu tija de blocare a cadrelor pentru a 

preveni accidentarea personalului din cauza rotației. 

7. Veți citi cu atenție Manualul de operare și întreținere” și 

plăcuța de identificare și instrucțiunile de pe vehicul înainte 

de reparații pentru a obține cunoștințele și informațiile 

necesare referitoare la vehicul. Veți respecta cu strictețe 

instrucțiunile de pe semnele de avertizare. Dacă semnele se 

decojesc sau sunt murdare, vor fi lipite din nou sau curățate. 

8. Înainte de implementarea lucrărilor de reparații, semnul de 

„A nu se pune în funcțiune” sau alte identificări de 

avertizare vor fi atașate pe întrerupătorul demaror și tabloul 

de bord pentru a împiedica pornirea motorului sau 

acționarea manetei de comandă pentru operarea 

dispozitivului de lucru de către alte persoane. Altminteri, 

se vor produce accidente ale operatorilor. 

9. Locul de muncă va fi păstrat curat și în ordine. La golirea 

sau descărcarea de ulei sau carburant, se va folosi o pompă 

sau o țeavă flexibilă și un vas adecvat pentru colectarea 

lichidului. Împroșcarea va polua mediul și va produce un 

dezastru prin incendii sau alunecarea personalului. 

Deșeurile de ulei și alte lichide poluante vor fi eliminate de 

compania deținătoare a unei autorizații speciale pentru 

efectuarea de lucrări similare. 

10. Fumatul este strict interzis la injectarea de ulei sau la 

verificarea bateriei de acumulatoare. Dacă este necesar, 

tăblița de „Fumatul interzis” va fi instalată la locul de 

reparații. 
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11. Componentele demontate de pe utilaj vor fi așezate într-un 

loc sigur și se vor asigura să nu cadă. Vor fi amplasate 

balustrade în jurul lor și se va aplica pe ele semnul de 

„Intrarea interzisă” pentru a împiedica intrarea personalului 

fără autorizație. 

12. Echipamentele precum curele, chingi, roți cu clichet, pulii 

și elemente de sprijin pe sol folosite la susținerea pieselor 

vor fi verificate pentru confirmarea că vor rezista la efortul 

creat și că sunt conforme cu prevederile naționale existente. 

Când este necesară ridicarea, cadrele din față și din spate 

trebuie blocate cu tija de blocare a cadrelor. Mai mult, 

încărcătorul va fi ridicat de ochețul de ridicare prevăzut în 

acest scop. 

13. Dacă este necesar, reviziile generale și lucrările de 

întreținere vor fi efectuate având cupa catargului ridicată și 

toate manetele de comandă trebuie să fie în pozițiile neutre, 

iar toți cilindrii de ulei ai catargului și dispozitivul de 

susținere al cilindrului de ulei al cupei rotative vor fi 

utilizați pentru asigurarea dispozitivului de lucru împotriva 

căderii.  În plus, manșa de siguranță trebuie plasată ferm în 

poziția de blocare și se va aplica frâna de parcare. 

14. Radioul cu 2 benzi, direcția tip cu menținere sau alte 

echipamente similare trebuie instalate de personal 

profesionist cu experiență, deoarece erorile de instalare pot 

interfera cu dispozitivul electronic utilizat la verificarea 

unor funcții importante ale vehiculului. 

15. Chiar dacă încărcătorul este în staționare și motorul oprit, 

vasul de presiune, furtunul, conducta și conectorul cu 

schimbare rapidă pot fi în continuare sub presiune. 

Presiunea din conducta/vasul de presiune și sistem va fi 

degajată cu atenție pentru a preveni pericolele la întreținere. 

Demontarea tuturor acestor piese va fi efectuată de personal 

profesionist instruit. Metodele pentru descărcarea presiunii 

reziduale includ: maneta va fi acționată lent de trei sau patru 

ori cu contactul de aprindere în poziția „ON”. Filtrul de aer 

de pe rezervorul de ulei hidraulic va fi deschis încet pentru 

degajarea presiunii reziduale din conductele hidraulice. 

16. La repararea sistemului electric sau la efectuarea de suduri 

electrice la nivelul utilajului, se va scoate catodul bateriei 

de acumulatoare pentru a preveni scurgerea curentului. 

17. Dispozitivele de protecție precum plasa de sârmă de 

protecție de pe ventilator, capota și bateria de acumulatoare 

vor fi demontate prin folosirea uneltelor desemnate. La 

demontare, utilajul va fi plasat în poziția de reparații 

(consultați P147, după ce s-a răcit corpul utilajului, va fi 

demontat prin utilizarea uneltelor desemnate). 
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Lucrul în condiții speciale 

1. Gazul descărcat de motor poate declanșa boli și poate fi 

chiar letal pentru personal. Dacă motorul este pornit în 

spații închise, dispozitivul de evacuare a aerului va fi 

utilizat pentru evacuarea gazului din zonă. Dacă nu 

există un dispozitiv de evacuare a aerului, se va garanta 

o ventilație adecvată. 

2. La operarea în zone poluate sau cu pericole, încărcătorul 

trebuie echipat cu echipamente speciale. La operarea și 

repararea vehiculului în aceste zone, vă veți conforma 

prevederilor locale speciale pentru siguranță. 

Lucrări de întreținere cu ridicarea cadrului 

1. Când este utilizat cricul special pentru ridicarea cadrului, 

nu se permite intrarea personalului în cealaltă parte. 

2. Înainte de ridicare, trebuie utilizată tija de blocare a 

cadrelor pentru blocarea cadrelor din față și din spate, 

maneta de comandă trebuie să fie în poziția neutră și 

roțile din partea opusă vor fi imobilizate.   După ridicare, 

se va așeza o patină sub utilaj. 

  

Lucrul sub utilaj 

1. Utilajul va fi oprit pe teren solid și plat. Înainte de 

lucrări de întreținere și reparații sub utilaj, dispozitivul 

de lucru va fi coborât pe sol, așezat orizontal. 

  

2. Se va utiliza pana pentru fixarea anvelopei. 

3. Lucrul sub utilaj este foarte periculos dacă anvelopa nu 

este susținută decât de dispozitivul de lucru. 

4. Nu lucrați sub utilaj dacă nu este susținut suficient. 

  

Lucrul deasupra utilajului 

1. La efectuarea de lucrări de întreținere deasupra 

utilajului, veți garanta gradul de curățenie sub picioare 

și că nu există nicio barieră și veți respecta următoarele 

instrucțiuni pentru a preveni căderea. 

⚠Atenție 

• Fără ulei sau unsoare de lubrifiere pe care puteți 

aluneca și cădea. 

• Uneltele nu trebuie lăsate în jurul utilajului. 

• Utilajul se va deplasa stabil. 
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2. Nu săriți pe sau de pe utilaj. La urcarea în sau la coborârea 

din utilaj, trebuie să stați cu fața la utilaj și să folosiți scara 

și balustrada. În plus, se va menține contactul în trei puncte 

(două picioare și o mână sau două mâini și un picior). 

3. Dacă este necesar, se vor folosi echipamente de protecție. 

4. Pentru că partea superioară a capotei motorului este netedă 

și periculoasă, 

personalul nu va sta pe ea. 

5. Pentru că partea superioară a anvelopei este netedă și 

periculoasă, 

personalul nu va sta pe ea. 

Lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune 
Motorul va fi oprit înainte de deschiderea capotei motorului. 

Lucrările de întreținere nu se vor efectua cu motorul în funcțiune 

pentru a preveni accidentările. Dacă trebuie executate lucrări de 

întreținere cu motorul în funcțiune, trebuie respectate 

următoarele instrucțiuni: 

1. Un operator va sta pe scaun pentru garantarea că 

tot personalul de reparații și de întreținere poate să 

îl contacteze și să se pregătească să oprească motorul în 

orice moment. 

2. Piesele la temperaturi ridicate, inclusiv țeava de evacuare și 

amortizorul de zgomot, 

nu trebuie atinse pentru a preveni arsurile. 

3. Când punctul de operare este aproape de componenta în 

rotație, trebuie să fiți foarte atenți pentru că există pericolul 

să fiți aruncați în aer de componenta în rotație. 

4. Nu trebuie atinsă nicio manetă de comandă. Dacă trebuie 

acționată maneta de comandă, se va semnaliza celorlalți 

membri ai personalului pentru a-i avertiza că trebuie să se 

retragă într-un loc sigur. 

5. Orice unealtă sau orice parte a corpului nu trebuie să atingă 

paleta sau cureaua ventilatorului. Altminteri, poate produce 

vătămări corporale severe. 

6. Piesele pe care nu le înțelegeți nu trebuie reglate. 

Nu trebuie să se permită căderea de corpuri 

străine la interiorul utilajului 
1.  La deschiderea geamului de revizie generală sau a ștuțului 

de umplere de pe rezervorul de ulei pentru revizie, nu trebuie 

să se permită pătrunderea de corpuri străine care pot produce 

avarii, unelte (cum ar fi piulițe, bolțuri, câlți, unelte 

ș.a.m.d.). Dacă aceste obiecte pătrund la interiorul utilajului, 

îl pot avaria, pot produce funcționări defectuoase și alte 

defecțiuni. Dacă pătrunde orice corp străin la interiorul 

utilajului, trebuie scos în siguranță.  

2. La revizii generale, buzunarul nu trebuie să conțină nicio 

unealtă sau componentă inutilă. 
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Curățare 

1. Se va purta încălțăminte antiderapantă pentru a preveni 

alunecarea pe suprafețele umede la curățarea utilajului. 

Când utilajul este spălat cu apă la mare presiune, se va 

purta îmbrăcăminte de protecție. 

2. Utilajul va fi curățat la timp pentru a putea preveni 

împroșcarea murdăriei sau a noroiului de pe utilaj în ochi 

sau pentru evitarea alunecării și a pericolelor de 

accidentare când utilajul are pete de ulei. 

3. La curățarea utilajului se vor folosi agenți de curățare 

neinflamabili. 

4. La curățarea utilajului la interior, motorul trebuie să fie 

oprit, maneta de comandă a dispozitivului de lucru va fi 

pusă în poziția neutră, maneta de comandă a transmisiei 

va fi pusă în poziția neutră și comutatorul frânei de 

parcare va fi apăsat și pus în poziția de frânare. 

5. Nu se permite pulverizarea apei direct pe elementele 

electrice (cum ar fi senzori, fișele de conectare ale 

cablurilor electrice) sau cabină. Dacă pătrunde apă în 

sistemul electric, poate produce defecte de funcționare 

sau poate avaria circuitele. 

6. La curățarea elementului de filtru cu aer comprimat 

trebuie să se poarte îmbrăcăminte și ochelari de protecție. 

Obiecte grele 

1. La folosirea ciocanului, trebuie să se poarte 

îmbrăcăminte de protecție, încălțăminte de protecție, 

ochelari de protecție, mănuși și cască. În plus, va fi 

plasată o tijă de cupru între ciocan și piesa bătută. 

2. Dacă ciocanul este utilizat la bătut componente dure, cum 

ar fi bolțuri sau lagăre, pot sări fragmente în ochi 

producând accidentări. 

3. Uneltele și obiectele grele vor fi utilizate cu grijă pentru 
a preveni căderile. 

Reparații de sudură 
Operațiile de sudură electrică vor fi executate de sudori care 

dețin calificările și aptitudinile corespunzătoare în locurile 

unde sunt instalate echipamentele adecvate. Sudurile electrice 

vor genera gaz. Prin urmare, pot produce incendii și șocuri 

electrice la execuție și, deci, nu trebuie executate de 

personalul necalificat. La execuția de suduri trebuie 

respectate următoarele instrucțiuni: 

1. La executarea operațiilor de sudură electrică trebuie să se 

poarte îmbrăcăminte de protecție și mască de protecție 

respiratorie recunoscută. 

2. Ventilația de la locul execuției sudurii electrice trebuie să 

fie adecvată. 
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3. Se vor elimina toate materialele inflamabile și trebuie 

instalat un extinctor la locul de muncă. 

4. Modificările care pot afecta performanțele, siguranța și 

rezistența vehiculului și a dispozitivului de lucru nu 

trebuie executate. 

5. Borna bateriei de acumulatoare va fi deconectată pentru 

a preveni explodarea bateriei. 

6. Terminalele firelor de pe panoul de comandă al 

calculatorului pentru transmisie vor fi deconectate 

pentru a preveni deteriorarea panoului de comandă al 

calculatorului de către curentul de impact la executarea 

operațiilor de sudură electrică; după finalizarea 

reparațiilor, terminalele firelor de pe  panoul de 

comandă al calculatorului trebuie conectate în 

conformitate cu cerințele. Altminteri, utilajul nu poate 

fi pornit și condus. 

7. Vopseaua pe bază de ulei din pozițiile care trebuie 

sudate va fi îndepărtată pentru a preveni generarea de 

gaze periculoase. 

8. Dacă sudurile electrice sunt executate pe echipamente 

sau conducte hidraulice ori în locuri care sunt foarte 

apropiate de ele, se vor produce vapori inflamabili și 

scântei și există pericolul de aprindere sau explozii. Prin 

urmare, sudurile electrice nu trebuie executate în 

asemenea locuri. 

9. Scânteile împroșcate la sudare vor cădea direct pe 

conductele flexibile din cauciuc, pe fire sau conductele 

sub presiune. Aceste conducte se pot sparge brusc, 

izolația firelor electrice se va deteriora. Prin urmare, vor 

fi acoperite cu materiale antifoc. 

10. La executarea operațiilor de suduri electrice în locuri 

din apropierea pneurilor, se va acorda o atenție 

deosebită deoarece pneurile pot exploda la încălzire. 

Revizia generală a sistemului de răcire 

1. Uleiul hidraulic, uleiul și apa de răcire a motorului și 

uleiul și apa din radiator au încă o temperatură foarte 

ridicată și sunt încă sub presiune imediat după oprire. 

Orice operație de deschidere a capacului rezervorului de 

ulei, a capacului radiatorului, turnarea de ulei sau apă 

ori înlocuirea filtrului în acest moment poate produce 

arsuri severe. Operațiile de mai sus pot fi efectuate în 

conformitate cu procedurile stipulate după scăderea 

temperaturii. 

2. Pentru a preveni erupțiile de apă fierbinte, se va opri 

motorul și va fi lăsat să se răcească apa, iar capacul va 

fi desfăcut încet pentru degajarea presiunii. La 

verificarea pentru a confirma dacă a scăzut sau nu 

temperatura apei, se poate apropia mâna de partea 

frontală a radiatorului pentru a verifica temperatura 

aerului. Mâinile nu trebuie să atingă radiatorul. 
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3. Pentru a preveni erupțiile de ulei fierbinte, se va opri 

motorul și va fi lăsat să se răcească uleiul, iar capacul va 

fi desfăcut încet pentru degajarea presiunii. La 

verificarea pentru a confirma dacă a scăzut sau nu 

temperatura uleiului, se poate apropia mâna de uleiul 

hidraulic și partea frontală a radiatorului și a 

convertizorului de cuplu pentru a verifica temperatura 

aerului. Mâinile nu trebuie să atingă radiatorul. 

4. Nu atingeți motorul sau amortizorul de zgomot, țeava de 

eșapament și releul pentru a evita arsurile la încălzirea 

vehiculului. 

5. Senzorul de temperatură pentru apa motorului, senzorul 

de temperatură pentru uleiul convertizorului de cuplu și 

conducta de apă a aparatului de aer condiționat nu 

trebuie demontate pentru a evita arsurile la încălzirea 

vehiculului. 

6. Pentru că sistemul de răcire conține materie alcalină, 

pielea și ochii nu trebuie să intre în contact cu ea. 

7. Se va folosi un vas adecvat pentru lichidul golit la 

înlocuirea soluției de răcire, a uleiului de motor, a 

uleiului de transmisie și a componentelor precum filtrul. 

Deșeurile de lichide vor fi eliminate conform indicațiilor 

din „P69 Eliminarea materialelor periculoase și a 

deșeurilor de materiale”. 

8. La demontarea conductelor de legătură ale 

compresorului de condiționare a aerului, flăcările 

deschise sunt strict interzise. Altminteri, se vor genera 

gaze toxice care vor produce otrăviri accidentale. 

Revizia generală a sistemului hidraulic 

⚠Atenție 

• Dacă sunt descoperite următoarele probleme, se 

vor înlocui componentele: 
• Conector deteriorat sau cu pierderi; 

• Furtun cu strat exterior deteriorat sau fisurat ori 

cu sârma de oțel a armăturii expusă. 
• Ieșiri locale ale furtunului 

• Furtunul prezintă răsuciri sau aplatizări evidente. 

• Sârma de oțel a armăturii furtunului este 

înglobată în stratul exterior. 
• Conectorul de capăt este dislocat. 

1. Cilindrul de ulei și alte dispozitive hidraulice vor fi 

blocate în siguranță la reviziile generale ale sistemului 

hidraulic și uleiul hidraulic va fi răcit, presiunea de pe 

conducta sub presiune, vas, piese și fiecare sistem va fi 

degajată cu grijă pentru a se preveni pericolele în timpul 

lucrărilor de întreținere. Asemenea conducte, piese și 

sisteme sub presiune vor fi demontate de personal 

profesionist instruit. 
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2. Conducta sub presiune înaltă nu trebuie îndoită sau 

bătută cu ciocanul. Țevile sau furtunurile care au fost 

anormal îndoite sau deteriorate nu trebuie reinstalate pe 

utilaj. 

3. Orice conductă desprinsă sau deteriorată de carburant și 

ulei de lubrifiere, țeavă și furtun din sistemul hidraulic 

vor fi reparate la timp. Pierderile pot produce incendii 

și, de aceea, vor fi reparate sau înlocuite la timp. 

4. Pentru a preveni vătămarea personalului din cauza 

pierderilor de ulei și prin erupția lichidului la presiune 

înaltă, conductele de cauciuc (sau furtunurile) sub 

presiune nu trebuie reparate și reutilizate odată ce au 

fost deteriorate.  Trebuie înlocuite cu componente noi. 

5. Conductele (țevi și furtunuri) vor fi verificate cu grijă. 

Toate organele de legătură vor fi strânse la cuplul 

stipulat. Verificarea pentru pierderi nu trebuie făcută cu 

mâinile goale, ci trebuie verificate folosind o placă sau 

carton. Chiar și lichidele scurse prin orificii mici pot 

pătrunde în mușchi și pot produce victime. Dacă soluția 

este pulverizată pe piele, va fi gestionată în decurs de 

câteva ore de un chirurg familiarizat cu acest tip de răni. 

6. Instalarea tuturor colierelor de țevi, apărătorilor și a 

plăcilor termorezistente este corectă pentru evitarea 

vibrațiilor sau a supraîncălzirii din cauza frecării cu alte 

componente. 

7. Se va selecta un vas adecvat pentru lichidul golit la 

înlocuirea uleiului din sistemul hidraulic și a 

componentelor precum filtrul. Eliminarea lichidelor 

uzate este prezentată în „P69 Eliminarea materialelor 

periculoase și a deșeurilor de materiale”. 

Întreținerea în siguranță a sistemului de aer 

condiționat 

1. Dacă agentul frigorific este împroșcat pe piele, poate 

genera degerături locale. 

2. La întreținerea sistemului de aer condiționat, veți 

consulta metoda de utilizare corectă a vasului de freon. 

3. Se va utiliza un sistem de reciclare și recirculare pentru 
a preveni emisiile de freon eliberate în aer. 

4. Vaporii de freon nu trebuie să intre în contact cu pielea. 

5. La demontarea conductei de legătură ale compresorului 

de aer condiționat, flăcările deschise sunt interzise. 

Altminteri, va genera gaze toxice care vor produce 

otrăviri accidentale. Se va purta mască în acest moment. 
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Rezervor de stocare a aerului 

• Metodele de operare pentru descărcarea apei din 

rezervorul de stocare a aerului: utilajul va fi parcat pe teren 

plat, se va apăsa comutatorul frânei de parcare sau se va 

trage în sus pârghia frânei de parcare, pedala de frână va 

fi apăsată și eliberată în continuu, se va degaja presiunea 

din rezervorul de stocare a aerului și apoi se va deschide 

supapa de golire a apei de pe fundul rezervorului de 

stocare a aerului pentru descărcarea apei. 

Atenție: Apa din rezervorul de stocare a aerului va fi 

descărcată zilnic. În special, se va efectua o golire completă 

a apei cel puțin o dată pe zi pe timp de iarnă. Supapa de 

golire a apei trebuie închisă înainte de pornirea utilajului. 

• Operațiile de întreținere a rezervorului de stocare 

a aerului vor fi efectuate strict în conformitate cu 

identificarea de pe rezervor. 

• Pentru că rezervorul de stocare a aerului conține gaz la 

presiune înaltă, se va efectua de obicei o inspecție la 

exteriorul rezervorului, iar stratul de acoperire rezistent la 

eroziune și îmbinarea sudată vor fi inspectate pentru 

garantarea siguranței la utilizare. 

• Când presiunea din rezervorul de stocare a aerului este 

prea mare, rezervorul poate degaja automat presiunea prin 

supapa de siguranță de pe rezervor. 

Sistem electric 

• Reparațiile și lucrările de întreținere la nivelul sistemului 

electric vor fi executate de personal posesor de calificări 

profesionale. 

• La reglarea sursei de alimentare externă, cablul de 

împământare va fi conectat ultimul pentru a preveni 

producerea de explozii de la scânteile generate în jurul 

bateriei. 

• Cheia întrerupătorului demaror trebuie scoasă înainte de 

repararea sistemului electric. 

Evitați incendiile 

1. Sistemul extinctorului va fi verificat pentru a garanta 

că este în stare bună de funcționare întotdeauna. Trebuie 

să cunoașteți 

pozițiile și metodele de utilizare ale extinctorului 

și trusei de prim ajutor. Odată ce izbucnește un incendiu, 

este util ca operatorii să adopte măsuri de remediere. 

2. Motorul trebuie oprit la injectarea de carburant sau la 

deschiderea sistemului de carburant și intră în contact cu 

aerul înconjurător. Fumatul și flăcările deschise sunt 

interzise în procesul de umplere cu ulei. 

3. Carburantul, uleiul de lubrifiere sau alte substanțe 

inflamabile vor fi depozitate în locuri cu temperaturi 

scăzute și bine ventilate. Nu trebuie utilizate împreună cu 

dispozitivul de preîncălzire electric cu aspirație de aer. 

Mai mult, flăcările deschise 
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sunt interzise. 

4. Condensatorul va fi curățat regulat cu aer comprimat 

sau apă rece. Este strict interzisă utilizarea de apă 

fierbinte la curățarea condensatorului. 

5. Locul de lucru, locul de reparații și întreținere va fi 

păstrat curat. Terenul va deveni alunecos din cauza 

uleiului și a apei. Mai mult, uleiul și apa sunt 

periculoase și pentru echipamentele electrice și uneltele 

electrice. Hainele îmbibate cu ulei de motor și unsoare 

reprezintă pericole potențiale de incendii. 

6. Încărcătorul și echipamentele vor fi verificate zilnic 

pentru a garanta că nu există ulei și cenușă pe placa 

inferioară a corpului vehiculului; că au fost îndepărtate 

materialele inflamabile precum carburantul, uleiul de 

lubrifiere sau alte fragmente și substanțe inflamabile 

stocate pe mașină. În acest mod, pericolul de incendii 

este redus și se poate depista ușor o defecțiune sau o 

componentă desprinsă. 

7. Se vor genera gaze explozibile în jurul bateriei de 

acumulatoare. Nu se permite fum în apropierea ei. 

Bateria de acumulatoare va fi reparată, întreținută și 

utilizată strict în conformitate cu specificația 

produsului. 

8. La parcarea vehiculului, se va acorda atenție mediului 

înconjurător al vehiculului. În special, substanțele 

inflamabile, precum iarbă uscată și hârtie, sunt interzise 

în apropierea pieselor aflate la temperaturi ridicate, cum 

ar fi amortizorul de zgomot. 

9. Conducta de carburant, furtunurile hidraulice și de 

frânare vor fi verificate pentru a confirma dacă s-au uzat 

sau nu sau dacă există riscul de deteriorare din cauza 

instalării incorecte sau a comprimării. 

10. Se va verifica firul electric pentru a confirma că nu 

prezintă pierderi. Dacă este deteriorat, trebuie reparat 

sau înlocuit. Orice fire deteriorate trebuie reparate sau 

înlocuite, ceea ce are o semnificație vitală pentru 

circuitele fără siguranțe fuzibile. Este de culoare roșie și 

este marcat cu R(B+). Linia este: 

a) Între bateriile de acumulatoare 

b) Între bateria de acumulatoare și demaror 

c) Între generatorul de AC și demaror 

⚠Atenție: Cablul nu trebuie să atingă conducta de ulei 

sau conducta de carburant. 

11.  Componentele vor fi curățate folosind solvenți 

neinflamabili și nu trebuie curățate cu benzină sau alte 

lichide inflamabile. Componentele vor fi curățate cu un 

solvent recunoscut. Trebuie să rețineți că unii solvenți 

vor produce iritații și constituie un pericol potențial de 

incendii. Prin urmare, trebuie acordată o 
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atenție specială la utilizarea lor. 

12. Nu trebuie executate suduri electrice sau tăieri cu flacără 

pe conducte sau rezervoare care conțin lichide 

inflamabile. Înainte de sudurile electrice sau tăierea cu 

flacără, vor fi curățate cu un lichid neinflamabil. 

Operațiile de sudură vor fi efectuate cu grijă în locurile 

din apropierea acestor zone. Extinctorul trebuie să fie 

întotdeauna la îndemână. 

13. Nu trebuie folosite flăcări deschise (chibrituri, brichete 

ș.a.m.d.) la verificarea locurilor întunecate. 

14. Măsuri după izbucnirea incendiilor: 

a) Dacă situația permite și vă puteți garanta siguranța, se vor 

adopta următorii pași la apariția celui mai mic semn de 

incendiu: 

b) Utilajul va fi oprit dacă era în funcțiune. 

c) Dispozitivul accesoriu este coborât pe sol. 

d) Tija de blocare a comenzilor va fi trecută în poziția de 

blocare, dacă a fost instalată. 

e) Cheia de contact vine reglată în poziția de „STOP”. 

f) Ieșiți din cabină. 

g) Chemați brigada de pompieri. 

h) Încercați să stingeți incendiul dacă este posibil. Dacă 

incendiul nu poate fi stins, trebuie să stați la distanță de 

utilaj și zona de pericol. 

15. Măsuri după izbucnirea incendiilor: 

a) La eliminarea echipamentelor utilajului afectate de 

incendiu sau deteriorate de la temperaturile ridicate, 

trebuie adoptate în orice situație măsurile de protecție: 

b) Se vor purta mănuși de protecție groase din cauciuc și 

ochelari de protecție. 

c) Mâinile nu trebuie să intre în contact direct cu piesele 

pentru a preveni contactul cu materiale polimerice topite. 

Se va folosi o cantitate abundentă de lapte de var (un 

solvent care conține hidroxid de calciu, și anume calcar 

hidratat dizolvat în apă) pentru spălare completă. 

d) Ca măsuri preventive, modul de eliminare a garniturilor 

de etanșare (garnitură de etanșare rotundă și alte garnituri 

de ulei) este același cu cel pentru eliminarea produselor 

din cauciuc fluorocarbonic. 

e) În ceea ce privește pielea care se poate să fi intrat în 

contact cu cauciuc fluorocarbonic, se va unge cu cremă 

pentru arsuri pe bază de acid fluorhidric și se va solicita 

un consult medical. Simptomele vor apărea după câteva 

ore. 
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f) Mănușile și cârpele care au intrat în contact cu cauciuc 

fluorocarbonic ars trebuie eliminate. 

⚠ Atenție: Cauciucul fluorocarbonic va fi eliminat în 

conformitate cu P70. 

Prevederi pentru umplerea cu carburant sau 
ulei de lubrifiere 

Carburantul, uleiul de lubrifiere, uleiul hidraulic și antigelul se 

pot aprinde de la flăcările deschise... Prin urmare, trebuie 

respectate următoarele prevederi: 

1.  Motorul va fi oprit la umplerea cu carburant sau ulei de 

lubrifiere. 

2. Fumatul interzis 

3. Carburantul, uleiul de lubrifiere, uleiul hidraulic și antigelul 

deversat va fi curățat imediat. 

4. Capacele superioare ale vaselor de carburant, ulei de 

lubrifiere, ulei hidraulic și antigel vor fi strânse. 

5. Punctele de umplere sau de depozitare a carburantului, 

uleiului de lubrifiere, uleiului hidraulic și antigelului vor fi 

ventilate corespunzător. 

Întreținerea bateriei de acumulatoare 

Electrolitul bateriei de acumulatoare conține acid sulfuric și 

poate genera hidrogen și oxigen la încărcarea bateriei. Prin 

urmare, eliminarea greșită a bateriei de acumulatoare va produce 

vătămări corporale severe sau incendii. Prin urmare, trebuie 

respectate următoarele instrucțiuni: 

1.  Deoarece bateria de acumulatoare este puternic corozivă 

din cauza acidului sulfuric, păstrați copiii la distanță. 

Utilizatorii vor purta ochelari de protecție și mănuși de 

protecție la operarea bateriei. La contactul ochilor, pielii și 

a hainelor cu acid sulfuric, vor fi spălate imediat cu apă 

curată din abundență. Dacă situația este gravă, trebuie să se 

solicite tratament medical. 

2.  La înghițirea de electrolit, se va bea o cantitate abundentă 

de apă sau lapte sau se vor consuma ouă crude sau uleiuri 

vegetale și se va solicita imediat asistență din partea 

medicilor sau a centrului de urgență. 

3.  Se va opri motorul înainte de efectuarea lucrărilor legate de 

bateria de acumulatoare. 

4. Bateria de acumulatoare va genera hidrogen și oxigen la 

încărcare. Se vor produce explozii dacă există flăcări în 

apropiere sau este blocat portul de evacuare. Prin urmare, 

bateria de acumulatoare va fi ținută la distanță de flăcări 

deschise și se vor evita scurtcircuitele produse din cauza 

contactului neglijent cu obiecte metalice (cum ar fi 

uneltele). 
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5. Suprafața superioară a bateriei de acumulatoare va fi 

curățată prin ștergere cu o cârpă. Nu trebuie să se 

folosească benzină, solvenți, orice solvenți organici sau 

agenți de curățare. Carcasa bateriei este o substanță 

inflamabilă, care trebuie ținută departe de flăcări deschise. 

6. Bateria nu trebuie așezată întoarsă cu susul în jos și nu 

trebuie supusă niciunui impact mecanic și niciunei presiuni 

excesive. 

7. Bateria de acumulatoare va fi depozitată într-un mediu 

uscat, curat și ventilat la o temperatură de 5-25 °C. Se va 

evita lumina solară directă. Se va păstra la cel puțin 2m 

distanță de sursele de căldură. Dacă temperatura mediului 

înconjurător este prea mare, aceasta va avea un impact 

puternic asupra performanței bateriei. Poate fi depozitată 

pentru șase luni la temperatura camerei. Bateria poate fi 

utilizată fără încărcare timp de șase luni. Dacă perioada de 

depozitare este mai mare de șase luni, bateria poate fi 

utilizată după încărcare. Dacă bateria instalată pe vehicul 

nu este utilizată o perioadă îndelungată (în general, 

înseamnă mai mult de cincisprezece zile), aceasta va fi 

demontată de pe vehicul și depozitată într-un loc ventilat și 

uscat și va fi încărcată o dată la fiecare trei până la șase luni 

(frecvență determinată în funcție de înnegrirea 

indicatorului). 

8. Înainte de instalarea bateriei, se va acorda atenție semnului 

de siguranță de pe eticheta bateriei pentru a preveni 

producerea de accidente inutile. În plus, se va aplica un 

strat de vaselină pe bornele de capăt pentru a preveni 

coroziunea. Cablajul va fi solid și de încredere. Este strict 

interzisă lovirea bornelor de capăt pentru a preveni 

desprinderea acestuia, ceea ce va produce pierderi de acid 

din baterie. 

9. La instalare, se va conecta mai întâi polul pozitiv al bateriei 

de acumulatoare la polul pozitiv de pe motorul vehiculului 

și apoi polul negativ al bateriei de acumulatoare la polul 

negativ al motorului. La demontarea bateriei de 

acumulatoare, se va deconecta polul negativ (de pe laterala 

conductorului de împământare). Dacă electrolitul bateriei 

de acumulatoare este aproape de „nivel scăzut de lichid”, 

se va completa cu apă distilată. Apa distilată nu poate să 

depășească „nivelul superior de lichid”. 

10. Bateria va fi așezată ferm pe suportul de baterie prin fixare 

în partea de sus sau în partea de jos pentru a se evita 

avarierea bateriei din cauza desprinderii. Se va strânge 

capacul de deasupra bateriei de acumulatoare. 

11. Capacul bateriei este echipat cu un indicator care arată 

starea de încărcare a bateriei cu energie electrică. Când 

indicatorul este verde, bateria poate fi utilizată normal. 

Când indicatorul este negru, bateria va fi încărcată. Când 

indicatorul este alb, bateria va fi înlocuită imediat. 
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Bateria fără energie înmagazinată din variate motive în 

procesul de utilizare va fi înlocuită la timp pentru a preveni 

reducerea performanței din cauza sulfurării bateriei. 

Încărcarea bateriei de acumulatoare 

Dacă bateria de acumulatoare nu a fost dispusă corect la 

încărcare, poate exploda. Prin urmare, se va executa în 

conformitate cu reglementarea de eliminare a bateriilor de 

acumulatoare și prevederile privind încărcarea din specificație 

și se vor respecta următoarele instrucțiuni:  

1. Pentru bateria de acumulatoare se recomandă metoda de 

încărcare la tensiune constantă: 

a) Încărcare suplimentară a bateriei: bateria va fi încărcată 

pentru 16 ore prin 16,0V (curentul maxim nu este mai 

mare de 25A). 

b) Încărcare normală a bateriei: bateria va fi încărcată pentru 

24 de ore prin 16,0V (curentul maxim nu este mai mare de 

25A). 

2. Bateria de acumulatoare va fi scoasă din utilaj înainte de 

încărcare. Încărcarea va fi efectuată într-un loc ventilat. Se 

va scoate capacul superior de pe bateria de acumulatoare, 

care poate difuza hidrogenul și previne exploziile. 

3. La încărcarea bateriei, polul pozitiv al încărcătorului de 

baterii va fi conectat la polul pozitiv al bateriei de 

acumulatoare și polul negativ al încărcătorului va fi 

conectat la polul negativ al bateriei. Încărcarea inversă este 

strict interzisă. 

4. Bateria va genera gaze la încărcare. Prin urmare, va fi 

verificată periodic pentru a confirma că nu este blocat 

portul de evacuare pentru a preveni explodarea bateriei. 

5. În procesul de încărcare, când temperatura electrolitului 

din baterie este peste 45 °C, se va reduce tensiunea de 

încărcare sau curentul de încărcare în baza situației reale 

pentru a preveni împroșcarea electrolitului din cauza 

temperaturii ridicate. 

6. Încărcarea excesivă este strict interzisă în procesul de 

utilizare și în procesul de încărcare a bateriei pentru a 

preveni invalidarea prea timpurie a bateriei din cauza 

pierderii excesive de apă, producția grilei și căderea 

izolantului electric. 
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7. Dacă rata de încărcare a bateriei de acumulatoare este 

mai mică de I/IO, se va efectua încărcarea la mare viteză 

și valoarea va fi setată sub capacitatea nominală a 

bateriei de acumulatoare. În cazul în care curentul de 

încărcare este prea mare, este posibil să se producă 

pierderea sau evaporarea electrolitului, ceea ce poate 

produce incendii sau explozii. 

8. Dacă electrolitul bateriei de acumulatoare a înghețat, 

bateria nu poate fi încărcată și motorul nu poate fi pornit 

folosind altă sursă de alimentare electrică, ceea ce ar fi 

periculos și ar aprinde bateria de acumulatoare. La 

încărcare sau la utilizarea altei sursei de alimentare 

electrică pentru pornirea motorului, electrolitul bateriei 

de acumulatoare se va topi înainte de pornire și se va 

efectua o verificare pentru a confirma dacă prezintă sau 

nu pierderi. 

Pornire asistată cu cablu 

Dacă metoda de conectare a cablului de pornire asistată 
prezintă orice erori, poate produce incendii. Prin urmare, va 
fi efectuată conform metodelor următoare. 
1. Sunt necesari doi operatori pentru efectuarea operației 

de pornire (un operator stă în scaunul operatorului). 

2. La pornirea altui utilaj, nu trebuie puse în contact două 

utilaje. 

3. La conectarea cablului de pornire asistată, 

întrerupătoarele demaroare al utilajului normal și al 

celui defect vor fi închise.  

4. La instalarea cablului de pornire asistată, cablul pozitiv 

(+) trebuie conectat primul. La demontarea cablului de 

pornire asistată, conductorul de împământare sau polul 

negativ (-) va fi deconectat primul. 

5. În final, conductorul de împământare va fi conectat 

fiabil la șasiul utilajului defect. Racordul va fi efectuat 

departe de baterie. 

6. La demontarea cablului de pornire asistată, clemele 

cablului nu trebuie să se atingă între ele sau să intre în 

contact cu utilajul. 

Utilaj de pornire 
asistată 

Utilaj de pornit 
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Eliminarea materialelor periculoase și a 

deșeurilor de materiale 

1. Vopsea pe bază de ulei încălzită 

⚠ Avertisment: Toată vopseaua pe bază de ulei se va 

descompune la încălzire, ceea ce poate genera compuși 

corozivi. Aceste substanțe vor produce alergii. Sunt foarte 

nocive pentru sănătate dacă orice membru al personalului 

este expus la ele un timp îndelungat sau în mod repetat. 

Vopseaua pe bază de ulei încălzită va degaja gaze toxice. Prin 

urmare, vopseaua pe bază de ulei trebuie eliminată pe o rază 

de cel puțin 10cm (4 in) înainte de sudare, polizare sau tăiere 

cu gaz. În afara pericolului pentru sănătate, calitatea și 

rezistența îmbinării sudate va fi foarte slabă, ceea ce va duce 

la ruperea sudurii pe viitor. Prin urmare, operația de sudare nu 

trebuie efectuată direct pe suprafețe cu vopsea pe bază de ulei. 

Tehnologie și instrucțiuni la îndepărtarea suprafețelor vopsite: 

a) Aer puternic (folosiți măști de protecție respiratorie și 
ochelari de protecție); 

b) Diluant de vopsele pe bază de ulei sau alte substanțe 

chimice (folosiți o pompă de aer portabilă, măști de 

protecție respiratorie și ochelari de protecție); 

c) Mașina de polizare (folosind pompă de aer portabilă, 

mască de protecție respiratorie, mănuși de protecție și 

ochelari de protecție) - piesele acoperite cu vopsea pe 

bază de ulei nu trebuie arse. Vor fi eliminate de o 

societate autorizată); 
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2. Cauciuc și mase plastice încălzite 

Materialele polimerice pot forma compuși care sunt nocivi 

pentru sănătate și mediu la încălzire. Prin urmare, nu trebuie 

arse la casare. 

Dacă se efectuează tăierea cu gaz sau suduri în apropierea 

acestor materiale, trebuie respectate următoarele instrucțiuni 

privind siguranța: 

a) Preveniți încălzirea acestor materiale. 

b) Se vor folosi mănuși de protecție, ochelari de protecție și 

măști de protecție respiratorie. 

3. Cauciuc fluorocarbonic încălzit 

⚠ Avertisment: Unele garnituri de etanșare pot suporta, 

din proiectare, temperaturi ridicate de lucru, cum ar fi 

cea de pe motor, supapa de comandă principală și pompă 

și pot fi realizate din compuși fluorocarbonici. Când este 

încălzit la temperaturi ridicate, cauciucul fluorocarbonic 

se va descompune în fluorură de hidrogen și acid 

fluorhidric. Sunt foarte corozive pentru piele și căile 

respiratorii. 

La eliminarea utilajului care a fost ars sau expus anterior la 

căldură puternică, se vor adopta următoarele măsuri: 

a) Se vor purta mănuși groase din cauciuc și ochelari de 
protecție. 

b) Mănușile, cârpele și altele obiecte care au intrat în contact 

cu cauciuc fluorocarbonic încălzit vor fi eliminate, după 

ce au fost curățate cu lapte de var (un solvent de hidroxid 

de calciu, și anume calcar hidratat solubil). 

c) Calcarul hidratat se va utiliza pentru eliminarea adecvată 

și completă a poluării de pe piesele din jur care au fost 

foarte fierbinți și care ar putea prezenta compuși 

fluorocarbonici. 

d) Ca măsură preventivă, toate piesele de etanșare (garnitura 

de etanșare rotundă sau alte garnituri de ulei) vor fi 

eliminate drept cauciuc fluorocarbonic. 

e) După incendii, acidul fluorhidric poate rămâne pe utilaj 

mai mulți ani. 

f) Dacă apar edeme, umflături sau incizii care pot fi 

provocate din cauza contactului cu cauciuc 

fluorocarbonic încălzit, trebuie să contactați imediat 

medicul. Simptomele vor apărea câteva ore mai târziu și 

nu există niciun semn de alarmă în timp real. 

g) Acidul nu poate fi spălat de pe piele și se va elimina prin 

folosirea de gel cu acid fluorhidric sau produse similare. 

În plus, vă veți prezenta la medic. 
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4. Agent frigorific 

⚠ Atenție: Lucrările de întreținere efectuate 

la nivelul unității de aer condiționat trebuie efectuate de 

personal cu experiență și care posedă certificate de 

calificare corespunzătoare, în stația de reparații 

calificată. 

⚠ Avertisment: Dacă agentul frigorific 134a intră în 

contact cu pielea, poate produce foarte ușor degerături. 

Va forma gaze după încălzire, care vor fi nocive pentru 

plămâni și sistemul nervos. 

Unitatea de aer condiționat al utilajului a fost umplut cu 

agentul frigorific R134a din fabrică. R134a nu are efecte 

adverse asupra stratului de ozon, dar contribuie la creșterea 

efectului de seră. Prin urmare, nu trebuie eliminat intenționat 

în aer. 

⚠ Important: R134a nu trebuie amestecat cu alte tipuri 

de agent frigorific, cum ar fi R12. Amestecul va produce 

avarierea unității. 

La contactul cu agent frigorific scăpat în mediu, se vor 

adopta următoarele măsuri: 

a) În caz de orice pierderi, trebuie să părăsiți zona de 

pericol și să contactați o stație calificată de reparații 

pentru a înțelege măsurile care vor fi adoptate. 

b) Gazul generat de agentul frigorific încălzit poate fi 

nociv pentru plămâni și sistemul nervos în cazul în care 

concentrația este foarte mică și nu se simte niciun miros. 

La concentrații mari va avea efect de anestezic. 

Personalul expus va fi scos din zona de pericol și dus la 

aer curat. Dacă simptomele continuă, trebuie să solicitați 

tratament medical. 

c) Agentul frigorific lichid poate produce degerături. 

Pentru încălzirea zonei afectate se va folosi apă caldă 

sau haine groase. Dacă simptomele continuă, trebuie să 

solicitați tratament medical. 

d) Dacă agentul frigorific lichid pătrunde în ochi, trebuie 

să solicitați un consult medical. 

5. Praf de cristal siliconic (cuarț) 

⚠ Avertisment: Nu vă expuneți în praf care conține 

particule de cristale siliconice. Poate produce leziuni 

severe la nivelul plămânilor (silicoză). 

Cristalul siliconic este componenta de bază a nisipului și 

granitului. Prin urmare, multe activități efectuate în 

construcții și minerit, cum ar fi excavațiile, tăierea lemnului 

și forajele vor genera praf de cristal siliconic. Acest praf 

poate produce silicoză. 
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Angajatorul și șeful de șantier vor furniza operatorilor 

informații despre existența cristalului siliconic la locul de 

muncă și instrucțiuni speciale de lucru, măsuri preventive și 

echipamente individuale de protecție necesare. Mai mult, vor 

verifica prevederile locale și naționale privind dioxidul de 

siliciu și silicoza. 

6. Deșeuri nocive pentru mediu 

a) Uleiul descărcat din utilaj va fi colectat într-un vas. 

Uleiul nu trebuie aruncat direct pe sol sau turnat în 

canalizări subterane și râuri. 

b) La eliminarea substanțelor periculoase precum ulei de 

lubrifiere, carburant, soluție de răcire, solvenți, filtre, 

baterii de acumulatoare și alte substanțe, trebuie 

respectate legile și reglementările relevante. 

c) Componentele de casat și care au fost vopsite sau 

componentele realizate din plastic sau cauciuc nu trebuie 

arse, ci eliminate prin intermediul unor stații de tratament 

și reciclare autorizate. 
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Capotă 
Nu trebuie să reparați singuri capota nemetalică. Praful 

generat din cauza polizării capotei nemetalice poate exploda: 

în plus, aspirația prafului va fi nocivă pentru sănătate. 

Înlocuirea periodică a pieselor uzate și 

componente-cheie de siguranță 

Piesele uzate și componentele-cheie de siguranță vor fi 

înlocuite periodic. 

1. Detaliile pieselor cu uzură rapidă 

Nr. Denumire Cantitate Observație 

1 Pneu 4 
 

2 Cupă 1 
 

3 Frână 6 
 

2. Detaliile pieselor de siguranță: 

Nr. Denumire Cantitate Observație 

1 Tijă de blocare 1 
 

2 Placă de montare 1 Opțional 

3 
Pene de reglare 
triunghiulare 

2 
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Transport în siguranță 

Încărcarea și descărcarea utilajului 

1. La încărcarea și descărcarea utilajului există întotdeauna 

un potențial de pericol și se va executa cu grijă. La 

încărcarea și descărcarea utilajului, motorul va fi 

acționat la viteză mică și utilajul se va deplasa la viteză 

mică. 

2. Utilajul va fi încărcat și descărcat pe teren plan și solid, 

și se va păstra la o distanță de siguranță față de carosabil. 

3. Anvelopele vehiculului de transport vor fi fixate la 

încărcarea și descărcarea utilajului pentru a garanta că 

vehiculul de transport nu se va deplasa și se va așeza un 

bloc-tampon sub placa rampei. 

4. Se va utiliza o rampă de rezistență suficientă. Rampa va 

fi de lățime și lungime suficientă pentru a asigura o pantă 

înclinată sigură pentru încărcare și descărcare. Unghiul 

dintre planul rampei și sol nu trebuie să fie mai mare de 

15°. Distanța între plăcile rampei trebuie adaptată la 

ampatamentul utilajului. 

5. Rampa va fi plasată solid, iar înălțimea trebuie să fie 

egală pe ambele laturi. 

6. Suprafața rampei trebuie să fie curată și fără pete de ulei, 

lubrifiant, gheață și materiale împrăștiate. Murdăria de 

pe anvelopele utilajului va fi îndepărtată. 

7. Pe rampă nu trebuie să se acționeze direcția. Dacă este 

necesar, utilajul va fi condus și îndepărtat de rampă și se 

va urca pe rampă după schimbarea direcției. 

8. După încărcare, tija de blocare în siguranță va fi utilizată 

pentru strângerea mecanismului de direcție și 

imobilizarea anvelopelor utilajului. Utilajul va fi strâns 

cu un cablu prins de ochețul de ridicare pentru fixare. 

Ochețul de ridicare pentru fixare este ilustrat în P4 și 

P14. 

Transport rutier 

⚠Atenție: Pentru a preveni pătrunderea aerului în 

țeava de eșapament în timpul transportului, se vor utiliza 

articole adecvate de protecție (nu din plastic) pentru 

acoperirea țevii de eșapament. Altminteri, se poate avaria 

turbosuflanta. 

1. La transportul încărcătorului, direcția cupei va fi aceeași 

cu direcția de deplasare a vehiculului de transport.  

2. Când utilajul este transportat pe căile ferate, se vor 

respecta prevederile legilor locale și naționale privind 

greutatea, înălțimea, lățimea și lungimea. În plus, se vor 

respecta și legile și reglementările relevante 

 

 

1 Suport pentru roți 

2 Legare în punctul de fixare 

1 Tijă de blocare a cadrelor 
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de circulație. 

3. Greutatea, înălțimea, lățimea și lungimea utilajului vor 

fi luate în considerație la determinarea rutei de transport. 

4. La traversarea de poduri sau structuri din zone private, 

li se va verifica mai întâi rezistența pentru a confirma 

dacă pot susține greutatea utilajului sau nu. La 

deplasarea pe drumuri publice, trebuie să vă conformați 

prevederilor relevante și să respectați aceste prevederi. 

5. La considerarea altor mijloace de transport, utilajul 

poate fi demontat. Trebuie să contactați Shandong 

Lingong Construction Machinery Co., Ltd. sau 

distribuitorul desemnat de aceasta. 

Ridicare 

Când încărcătorul trebuie deplasat către echipamentul de 

transport, va fi ridicat folosind punctele de ridicare de pe 

cadrele din față și din spate. Mai multe informații despre 

punctele de ridicare sunt furnizate în P3 și P13. 

Se va selecta un utilaj de ridicare adecvat în funcție de 

greutatea utilajului. Este foarte periculos dacă se depășește 

limita de sarcină a utilajului de ridicare. Este necesar să se 

acorde o atenție specială. 

Instrucțiuni pentru ridicare: 

1. Înainte de ridicare, încărcătorul este în starea de 

transport, cadrele din față și din spate trebuie să fie 

centrate. În plus, tija de blocare a cadrelor trebuie să fi 

fost blocată ferm pe cadrele din față și din spate pentru 

a evita rotația reciprocă a cadrelor din față și din spate 

la ridicare. Mai multe informații despre tija de blocare a 

cadrelor sunt furnizate în P14. 

2. Toate manetele de comandă vor fi în poziția neutră. 

3. Motorul va fi oprit și se va folosi cheia pentru blocarea 

tuturor echipamentelor, după care va fi scoasă. 

4. Nu este nicio persoană în cabină. 

5. Este interzisă utilizarea unei secțiuni de cablu din sârmă 

de oțel pentru a conecta două cârlige de pe cadrul din 

față. 

6. Pentru ridicare se pot folosi patru piese de cablu din 

sârmă de oțel de aceeași lungime (nu mai mică de 7m). 

7. Utilajul poate fi în poziție orizontală după ridicare. 

8. Se va acorda atenție pentru a se evita avarierea capotei, 

cabinei și a conductei hidraulice. 

9. La ridicare, nu se permite staționarea sub încărcătorul 

ridicat a niciunei persoane sau vehicul. 

10. După finalizarea ridicării, tija de blocare a cadrelor 

trebuie decuplată înainte de rotirea încărcătorului. 
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Arimați utilajul 

1. După încărcare, tija de blocare a cadrelor va fi utilizată 

pentru fixarea și conectarea mecanismului de direcție. 

2. Suport pentru roți (1) 

3. Punctul special de fixare (2) va fi folosit pentru arimarea 

utilajului pentru a preveni răsturnarea sau deplasarea 

înapoi a utilajului. 

Evitarea daunelor aduse mediului 
Se va acorda atenție la protecția mediului în cadrul 

perioadelor de întreținere și reparații. Dacă uleiul lichid, care 

este nociv pentru mediu, este deversat în mediu, va polua 

mediul. Degradarea uleiului în apă și sedimentarea sunt 

foarte lente. Un litru de ulei este suficient pentru a polua 

milioane de litri de apă potabilă. 

⚠ Atenție 

În ceea ce privește următoarele puncte, toate deșeurile 

trebuie trimise la o companie de gestionare a deșeurilor 

recunoscută oficial spre eliminare. 

1. La descărcare, uleiul lichid trebuie colectat într-un vas 

adecvat și se vor adopta măsuri pentru prevenția 

deversărilor. 

2. Înainte de eliminarea filtrelor uzate, trebuie să se 

descarce toată soluția de lucru. Dacă utilajul lucrează 

într-un mediu care conține azbest sau alte prafuri nocive 

pentru sănătate, filtrele uzate ale utilajului vor fi puse în 

punga sigilată a filtrelor noi. 

3. Pentru că bateria de acumulatoare conține substanțe 

nocive pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu, 

bateriile uzate trebuie eliminate ca deșeuri nocive pentru 

mediu. 

4. Consumabilele uzate, inclusiv cârpe, mănuși și sticle pot 

fi și ele poluate cu ulei lichid, care este nociv pentru 

mediu. Prin urmare, trebuie eliminate ca deșeuri nocive 

pentru mediu. 

 

1. Suport pentru roți 

2. Arimare în punctul de fixare 
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Prezentarea produsului 
Aspect și denumirea tuturor pieselor 

1.Cupă 2.Catarg 3.Braț oscilant 4.Cabină 5.Rezervor de ulei 

hidraulic 6.Capota motorului 7.Contragreutate 8.Cadrul din spate 

9. Roată spate 10. Roată față 

Aspect și denumirea tuturor pieselor 
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Desen dimensional gabaritic 

 

Desen dimensional gabaritic cu utilajul complet 
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L956 

Parametru 

Articol (unitate mm) 
Catarg standard Catarg înălțat Catarg supraînălțat 

Lungime vehicul L1 8090 8465 8560 

Lățime vehicul (la exteriorul roților) W1 2785 2785 2785 

Înălțime vehicul H1 3382 3382 3382 

Înălțime maximă de descărcare H2 

(unghi de descărcare de -45°) 
3120 3495 3700 

Distanță corespondentă de descărcare L3 

(unghi de descărcare de -45°) 
1130 1285 1140 

Ampatament L2 3200 3200 3200 

Lățime cupă W2 3024 3024 3024 

Gardă minimă la sol H3 457 457 457 

Rază de gabarit pe orizontală R1 (la 

exteriorul cupei) 
6710 6885 6940 

Rază de bracare minimă R2 (la 

exteriorul roții din spate) 
5740 5740 5740 



 

71 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

L956F (național) 

Parametru  

Articol (unitate mm) 
Catarg standard Catarg înălțat Catarg supraînălțat 

Lungime vehicul L1 8230 8600 8790 

Lățime vehicul (la exteriorul 

roților) W1 
2785 2785 2785 

Înălțime vehicul H1 3450 3450 3450 

Înălțime maximă de descărcare 

H2 (unghi de descărcare de -

45°) 

3110 3500 3780 

Distanță corespondentă de 

descărcare L3 (unghi de 

descărcare de -45°) 

1100 1230 1105 

Ampatament L2 3300 3300 3300 

Lățime cupă W2 3024 3024 3024 

Gardă minimă la sol H3 420 420 420 

Rază de gabarit pe orizontală 

R1 (la exteriorul cupei) 
6850 7000 7105 

Rază de bracare minimă R2 (la 

exteriorul roții din spate) 
5890 5890 5890 
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L956F (Exportat) 

Parametru 

Articol (unitate mm) 
Catarg standard Catarg înălțat Catarg supraînălțat 

Lungime vehicul L1 8230 - - 

Lățime vehicul (la exteriorul 

roților) W1 
2785 - - 

Înălțime vehicul H1 3380 - - 

Înălțime maximă de descărcare 

H2 (unghi de descărcare de -

45°) 

3110 - - 

Distanță corespondentă de 

descărcare L3 (unghi de 

descărcare de -45°) 

1100 - - 

Ampatament L2 3300 - - 

Lățime cupă W2 3024 - - 

Gardă minimă la sol H3 420 - - 

Rază de gabarit pe orizontală 

R1 (la exteriorul cupei) 
6850 - - 

Rază de bracare minimă R2 (la 

exteriorul roții din spate) 
5890 - - 
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L956FH 

Parametru 

Articol (unitate mm) 
Catarg standard Catarg înălțat Catarg supraînălțat 

Lungime vehicul L1 8280 8600 - 

Lățime vehicul (la exteriorul 

roților) W1 
2785 2785 - 

Înălțime vehicul H1 3380 3410 - 

Înălțime maximă de descărcare H2 

(unghi de descărcare de -45°) 
3100 3500 - 

Distanță corespondentă de 

descărcare L3 (unghi de 

descărcare de -45°) 

1120 1130 - 

Ampatament L2 3300 3300 - 

Lățime cupă W2 3024 3024 - 

Gardă minimă la sol H3 420 420 - 

Rază de gabarit pe orizontală R1 

(la exteriorul cupei) 
6870 7000 - 

Rază de bracare minimă R2 (la 

exteriorul roții din spate) 
5890 5890 - 
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Elemente constitutive și semnificația 

numărului de model al produsului 

Număr caracteristic  

Număr piesă de schimb  

Număr platformă  

Numărul parametrului principal  

Numărul modului de acționare 

Numărul variantei de produs 

 

 

Tăbliță de identificare 

Figura de la stânga indică pozițiile tuturor tăblițelor de 

identificare de pe utilaj. Următoarele sunt însoțite de 

descrieri. La achiziția de piese de schimb și în solicitările de 

consultanță și contactările prin telefon, trebuie să furnizați 

modelul utilajului și numărul de identificare al produsului. 

1. Tăblița de identificare a cupei 

Această tăbliță de identificare este instalată în partea de sus 

a cupei și indică numărul de serie al cupei, numărul de piesă 

și capacitatea nominală. 

2. Semn principal 

Numărul de identificare a produsului (PIN) aferent utilajului 

este tipărit în partea stângă la capătul din spate al cadrului 

din față. 

3. Tăblița de identificare a produsului 

Această tăbliță de identificare a utilajului se află în partea 

stângă la capătul din spate al cadrului din față și indică tipul 

vehiculului, numărul de identificare a produsului, data 

fabricației și producătorul. Tăblița de identificare a tipului 

este ilustrată în figura de la stânga. 
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4. Cabină 

Această tăbliță de identificare indică numărul materialului, 

numărul furnizorului și numărul de livrare aferente cabinei. 

5. Tăblița de identificare a motorului 

Această tăbliță de identificare indică denumirea modelului 

motorului și numărul de piesă. 

6. Punte față 

Numărul componentei, tipul și numărul de serie de producție 

aferente osiei motoare de pe față 

7. Transmisie 

Denumirea și adresa producătorului și numărul de piesă 

aferente transmisiei 

8. Punte spate 

Numărul componentei, tipul și numărul de serie de producție 

aferente osiei motoare de pe spate. 
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Funcție 

⚠Avertisment 

Următoarele operații sunt interzise de efectuat cu 

încărcătorul: 

1. Folosirea la suprasarcină 

2. Folosirea cu încărcare neechilibrată 

3. Excavarea de materiale dure 

4. Cabluri suspendate direct de dinții cupei pentru 

ridicarea de obiecte grele. 

5. Excavare executată deasupra utilajului prin 

ridicarea cupei. 

Utilajul este un încărcător cu pneuri, cu o singură cupă, cu 

descărcare frontală și îmbinări articulate. Are o aplicație 

largă în minerit, infrastructură, construcții de drumuri, 

întreprinderi, depozite de bunuri și în porturi. Este un tip de 

utilaj de construcții cu funcții multiple și de o mare 

eficacitate. Utilajul este utilizat în principal în următoarele 

operații: 

• Operații de încărcare 

• Operații de săpare 

• Operații de transport 

• Operații de descărcare 

Detaliile sunt indicate în P131 Operare. 

Cerințe pentru mediul de lucru 

Încărcătorul poate fi aplicat în următorul mediu: 

1. Altitudine: <2000m; 

2. Temperatură ambientală: -15 °C -+40°C ; 

3. Adâncimea pragurilor de trecere prin apă: <630mmo 

Încărcătorul este un utilaj de construcții frecvent, utilizat în 

variate aplicații menționate în manual în condiții normale de 

funcționare. Dacă este utilizat în alte scopuri sau în medii cu 

potențial de pericol, cum ar fi atmosfere inflamabile și 

explozive ori în zone care conțin pulberi de azbest. În astfel 

de momente trebuie respectate prevederi speciale de 

siguranță. Mai mult, acest utilaj trebuie echipat cu un 

dispozitiv corespunzător care să prezinte funcțiile 

corespunzătoare. 

Atenție: Contactați-ne în prealabil dacă există 

necesitatea de a fi utilizat dincolo de aceste condiții de 

mediu, altminteri, nu ne vom asuma consecințele 

suferite. 

Caracteristici 
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1. Este echipat cu un motor cu comandă electrică, care 

întrunește cerințele pentru standardul de emisii de Fază 

III, cu viteză mică și cuplu mare, forță dinamică mare și 

de înaltă fiabilitate; este prevăzut cu interfață de testare 

pentru defecțiuni, care poate obține convenabil testarea 

și întreținerea motorului. (destinat pieței naționale) 

2. Este echipat cu un motor care întrunește cerințele 

standardului de emisii de Fază II, cu viteză mică și cuplu 

mare, forță dinamică mare și de înaltă fiabilitate. 

(destinat exportului) 

3. Este echipat cu transmisie planetară folosind o 

tehnologie matură dezvoltată de Lingong, cu două roți 

dințate pe față și o roată dințată pe spate, ușor de operat, 

de înaltă fiabilitate; este prevăzut cu osie motoare 

ranforsată, cu o capacitate portantă mare și de înaltă 

fiabilitate; adoptă frâna de parcare cu comandă pe gaz și 

acționare electrică sau frâna de parcare cu comandă pe 

gaz și acționare manuală, de înaltă fiabilitate. 

4.  3300 de perechi de ampatamente alungite care 

promovează stabilitatea globală și a sarcinii de 

răsturnare; cilindru de ridicare supradimensionat și 

catarg cu forță de smulgere mare; rezistența la abraziune 

a peretelui și fundului cupei este îmbunătățită; puntea de 

pe față este echipată standard cu anvelope de 18 (valoare 

nominală strat de carcasă), mult mai potrivit pentru 

condiții de încărcare în minerit. 

5. O generație nouă de cadre optimizate pe față și pe spate, 

cu o distribuție rezonabilă a sarcinii, care poate reduce 

vibrațiile și promovează o durată dublă de rezistență la 

oboseală. 

6. Comenzile de pilotare și sistemul de comandă este de un 

brand faimos la nivel internațional, cu o operare 

portabilă și flexibilă și de performanță fiabilă. 

7. Folosiți tabloul de bord digital tip de marș, care este 

avansat și fiabil. Echipamentele electrice per total sunt 

comandate centralizat și sunt ușor de depistat și 

întreținut. Dispunerea dispozitivelor electrice este de 

design ergonomic și sistemul electric per total este foarte 

fiabil. 

8. Adoptă un design nou cu aspect aerodinamic și are un 

aspect atractiv per total; spațiul cabinei de generație 

nouă este mai mare cu 15%, este sigură și confortabilă. 
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Performanțe și parametri tehnici 

L956 

 
Echipat cu catarg 

standard 

Echipat cu catarg 

înălțat 

Echipat cu catarg 

supraînălțat 

Capacitate cupă (m3) 3.0 3.0 2.8 

Sarcină nominală (kg) 5000 5000 5000 

Timpul de ridicare a cupei (sarcină 
maximă) (s) 

≤6.4 ≤6.4 ≤6.4 

Timpul de coborâre a cupei (fără 
sarcină) (s) 

≤3.6 ≤3.6 ≤3.6 

Timpul de descărcare a cupei (fără 

sarcină) (s) 
≤1.3 ≤1.3 ≤1.3 

Viteză 

km/h 

Avans 
Viteza I 

0～13 0～13 0～13 

Viteza II 0～38 0～38 0～38 

Marșarier Viteza I 
0～17 0～17 0～17 

Forță max. de smulgere (kN) ≥175 ≥170 ≥160 

Forță max. de tracțiune (asigurată de 
motor) (kN) 

160 160 160 

Sarcină de basculare (kN) ≥110 ≥100 ≥90 

  Gradient max. de urcare ( °) — — — 

  Unghi max. de bracare ( °) 38 38 38 

Presiune de umflare a 

pneurilor (MPa) 

Roată față 0.39±0.01 0.39 ±0.01 0.39±0.01 

Roată spate 0.33±0.01 0.33 ±0.01 0.33±0.01 

Specificație pneuri 23.5-25 23.5-25 23.5-25 

Masa de lucru a utilajului complet 

(kg) 
17230 17780 17830 

Puterea nominală a motorului (kW) 162 162 162 
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L956F (național) 
 

Echipat cu catarg 

standard 

Echipat cu catarg 

înălțat 

Echipat cu catarg 
supraînălțat 

  

Capacitate cupă (m3) 3.0 3.0 2.8 

Sarcină nominală (kg) 5000 5000 4500 

Timpul de ridicare a cupei (sarcină 
maximă) (s) 

≤5.7 ≤5.7 ≤5.7 

Timpul de coborâre a cupei (fără 
sarcină) (s) 

≤3.1 ≤3.1 ≤3.1 

Timpul de descărcare a cupei (fără 
sarcină) (s) 

≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 

Viteză 

km/h 

Avans 
Viteza I 0～13 0～13 0～13 

Viteza II 0～38 0～38 0～38 

Marșarier Viteza I 0～17 0～17 0～17 

Viteză 

(km/oră)(cu 

VRT200 

- cutie de 

viteze) 

Avans 

Viteza I 0～6.7 0～6.7 0～6.7 

Viteza II 0～12.4 0～12.4 0～12.4 

Viteza III 0～25.9 0～25.9 0～25.9 

Viteza IV 0～39 0～39 0～39 

Marșarier 

Viteza I 
0～6.8 0～6.8 0～6.8 

Viteza II 0～12.5 0～12.5 0～12.5 

Viteza I 0～26.1 0～26.1 0～26.1 

Viteza V 0～38.2 0～38.2 0～38.2 

  Forță max. de smulgere (kN) ≥180 ≥175 ≥170 

  Forță max. de tracțiune (asigurată de 
motor) (kN) 

165 165 165 

Sarcină de basculare (kN) ≥110 ≥100 ≥90 

  Gradient max. de urcare ( °) — — — 

  Unghi max. de bracare ( °) 38 38 38 

Presiune de umflare a 

pneurilor (MPa) 

Roată 

față 
0.39±0.01 0.39 ±0.01 0.39 ±0.01 

Roată spate 0.33±0.01 0.33 ±0.01 0.33 ±0.01 

Specificație pneuri 23.5-25 23.5-25 23.5-25 

Masa de lucru a utilajului complet (kg) 
17200 17400 17800 

Puterea nominală a motorului (kW) 162 162 162 
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L956F (Exportat) 
 

Echipat cu catarg 

standard 

Echipat cu catarg 

înălțat 

Echipat cu 

catarg 

supraînălțat 

Capacitate cupă (m3) 3.0 — — 

Sarcină nominală (kg) 5000 — — 

Timpul de ridicare a cupei (sarcină 

maximă) (s) 
≤5.7 — — 

Timpul de coborâre a cupei (fără 

sarcină) (s) 
≤3.1 — — 

Timpul de descărcare a cupei (fără 

sarcină) (s) 
≤1.2 — — 

Viteză 

km/h 

Avans 
Viteza I 0～13 — — 

Viteza II 0～38 — — 

Marșarier Viteza I 0～17 — — 

  Forță max. de smulgere (kN) ≥165 — — 

  Forță max. de tracțiune (asigurată 
de 
motor) (kN) 

165 — — 

Sarcină de basculare (kN) ≥110 — — 

  Gradient max. de urcare ( °) — — — 

  Unghi max. de bracare ( °) 38 — — 

Presiune de 

umflare a pneurilor 

(MPa) 

Roată față 0.39±0.01 — — 

Roată spate 0.33±0.01 — — 

Specificație pneuri 23.5-25 — — 

Masa de lucru a utilajului complet 
(kg) 

17200 — — 

Puterea nominală a motorului (kW) 162 — — 
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L956FH 
 

Echipat cu catarg 

standard 

Echipat cu catarg 

înălțat 

Echipat cu catarg 

supraînălțat 

Capacitate cupă (m3) 3.2 3.0 — 

Sarcină nominală (kg) 5400 5000 — 

Timpul de ridicare a cupei (sarcină 

maximă) (s) 
≤5.7 ≤5.7 — 

Timpul de coborâre a cupei (fără 
sarcină) (s) 

≤3.1 ≤3.1 — 

Timpul de descărcare a cupei (fără 

sarcină) (s) 
≤1.2 ≤1.2 — 

Viteză 

km/h 

Avans 
Viteza I 0～13 0～13 — 

Viteza II 0～38 0～38 — 

Marșarier Viteza I 0～17 0～17 — 

Forță max. de smulgere (kN) ≥175 ≥175 — 

Forță max. de tracțiune (asigurată de 

motor) (kN) 
165 165 — 

Sarcină de basculare (kN) ≥110 ≥100 — 

Gradient max. de urcare ( °) 
— — 

— 

Unghi max. de bracare ( °) 38 38 — 

Presiune de umflare a 

pneurilor (MPa) 

Roată față 0.39±0.01 0.39±0.01 — 

Roată spate 0.33±0.01 0.33±0.01 — 

Specificație pneuri 23.5-25 23.5-25 — 

Masa de lucru a utilajului complet 
(kg) 

16970 16970 — 

Puterea nominală a motorului (kW) 162 162 
— 

Notă: parametrii din manual sunt aplicabili configurației de bază. Pentru parametrii produsului 

modificat, contactați compania pentru cele mai recente informații. 

Standard de produs 

Standard de execuție a produsului: autoîncărcător cu pneuri 
Q/LGJ 001 
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Operare și utilizare 
Familiarizare cu utilajul  

Mecanisme de comandă și instrumente (L956F) 

 

Nr. Denumire 

1 Tablou de bord 

2 Volan 

3 Buton claxon 

4 Schimbător de viteze 

5 Comutator combinat 

6 Pedală de accelerație 

7 Pedală de frână 

8 Scaun 

9 Manetă de comandă pentru dispozitivele de lucru 

10 Întrerupător basculant 

11 Panou de comandă A/C 
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Mecanisme de comandă și instrumente 

(L956F/L956FH) 

 

Nr. Denumire 

1 Volan 

2 Tablou de bord 

3 Schimbător de viteze 

4 Pedală de frână (fiecare la stânga și la dreapta) 

5 Scaun 

6 Pedală de accelerație 

7 Întrerupător basculant 

8 Panou de comandă A/C 

9 Comutator frână de parcare 

10 Manetă de comandă pentru dispozitivele de lucru 

11 Comutator combinat 
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Mecanisme de comandă și instrumente (L956) 

 

Nr. Denumire 

1 Panou de afișare 

2 Volan 

3 Buton claxon 

4 Schimbător de viteze 

5 Comutator combinat 

6 Pedală de accelerație 

7 Pedală de frână 

8 Scaunul operatorului 

9 Manetă de comandă a dispozitivelor de lucru 

10 Întrerupător basculant 

11 Panou de comandă A/C 
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Prezentarea instrumentelor și a 

mecanismelor de comandă 

Aveți mai jos descrierea instrumentelor și a mecanismelor de 

comandă care vor fi utilizate la operarea utilajului. Trebuie 

să înțelegeți complet metodele de operare și funcțiile 

aferente. 

Instrumentele și lămpile indicatoare ale vehiculului (L956F 
național) 
 

 

Nr. Denumire Nr. Denumire 

1 Lampă-martor de alarmă centrală 19 
Lampă-martor pentru disiparea căldurii 
în punte 

2 
Lampă-martor de alarmă de virare la 
stânga 

20 Lampă-martor pentru blocajul diferențial 

3 
Lampă-martor de alarmă de virare la 
dreapta 

21 
Lampă-martor pentru sistemul 

stabilizator de presiune 

4 Vitezometru 22 
Lampă-martor pentru degajare de 
schimbare rapidă 

5 Ecran cu cristale lichide 23 
Lampă-martor de alarmă pentru presiune 

scăzută a uleiului de motor 

6 
Termometru pentru uleiul 

convertizorului de cuplu 
24 

Lampă-martor de alarmă pentru 

temperatură ridicată a agentului de răcire 

7 
Termometru pentru apa de răcire a 
motorului 

25 
Lampă-martor de alarmă pentru avarie 

de motor (roșu) 

8 Indicator de nivel pentru carburant 26 
Lampă-martor de alarmă pentru avarie 

de motor (galbenă) 

9 Manometru pentru presiunea de frânare 27 
Lampă-martor de alarmă pentru presiune 

scăzută a uleiului de transmisie 

10 
Lampă-martor de alarmă pentru 

presiune scăzută de frânare 
28 

Lampă-martor de alarmă pentru nivel 

scăzut de agent de răcire 

11 
Lampă-martor de alarmă pentru 
încărcare 

29 Lampă-martor de preîncălzire 

12 Lampă-martor de fază lungă 30 Lampă-martor pentru oprirea curentului 
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13 Lampă-martor pentru frâna de parcare 31 Lampă-martor de trecut pe silențios 

14 
Lampă-martor de alarmă pentru nivel 
scăzut de carburant 

32 
Lampă-martor pentru disiparea 
independentă a căldurii 

15 
Lampă-martor de alarmă pentru 
umiditatea carburantului 

33 
Lampă-martor de alarmă pentru 

blocarea filtrului de aer 

16 
Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea 

grosieră a carburantului 
34 

Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea 

grosieră a uleiului de transmisie 

17 
Lampă-martor de alarmă pentru 

temperatură ridicată a uleiului hidraulic 
35 

Lampă-martor de alarmă pentru 

deschiderea capotei de la spate 

18 
Lampă-martor pentru decuplarea 
blocajului de siguranță 

36  
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1 Lampă-martor de alarmă centrală (roșu) 

Înainte de pornire, lampa-martor pentru presiunea uleiului de 

motor și cea de încărcare vor fi aprinse. Această lampă nu va 

semnaliza alarme. Când apar alte defecțiuni, această lampă se va 

aprinde intermitent. 

2 Lampă-martor de alarmă de virare la stânga (verde) 

Acest simbol se va aprinde intermitent la aprinderea lămpii de 

alarmă sau la activarea comutatorului de virare la stânga. 

3 Lampă-martor de alarmă de virare la dreapta (verde) 

Acest simbol se va aprinde intermitent la aprinderea lămpii de 

alarmă sau la activarea comutatorului de virare la dreapta. 

4 Vitezometru 

Acest indicator afișează viteza curentă a motorului. 

5 Ecran cu cristale lichide 

Ecranul cu cristale lichide va afișa logoul Shandong Lingong 

„SDLG” la punerea sub tensiune și în timpul autoverificării. Starea 

de lucru este afișată ca mai jos: 

a) Mod normal: 

➢ Contor ore: formatul de afișare este 00000.0 ore, afișaj maxim 

99999.9 ore, pictograma de cronometrare în formă de pâlnie 

se aprinde intermitent la o frecvență de 2.5S. 

b) Mod de defecte: ecranul cu cristale lichide are un afișaj pe trei 

rânduri. 

➢ Rândul 1 afișează FMI:12 (număr întreg cu una sau două 

cifre); 1/1 (respectiv afișajul prezintă defecțiunea/numărul 

total de defecțiuni); 

➢ Rândul 2 afișează SPN:123456 (număr întreg cu două sau șase 

cifre); 

➢ Rândul 3 afișează: alternativ AVERTISMENT și contor de 

ore la o frecvență de înlocuire de 2S 

(AVERTISMENT este cu afișaj inversat), contorul de ore tip 

clepsidră nu este intermitent. 
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c) Interfață om-calculator: ecranul cu cristale lichide 

are un afișaj pe patru rânduri 

➢  Rândul 1 afișează: titlul informațiilor; 

➢ Rândurile 2 -4 afișează: conținutul informațiilor. 

6 Termometru pentru uleiul convertizorului de cuplu 

Când indicatorul termometrului de ulei este în zona verde 

(40°C-120°C), temperatura uleiului este normală. Când 

indicatorul ajunge în zona roșie, utilajul trebuie oprit pentru 

verificare. 

7  Termometru pentru apa de răcire a motorului 

Acest termometru indică temperatura apei de răcire a 

motorului. Când indicatorul termometrului de apă este în 

zona verde (40°C-103°C), temperatura apei este normală. 

⚠Atenție: Dacă temperatura apei de răcire a motorului 

ajunge în zona roșie, utilajul trebuie oprit pentru verificare. 

8 Indicator de nivel pentru carburant 

Acest instrument arată cantitatea de carburant rămasă în 

rezervor. Când indicatorul este în zona roșie (0~1/8), utilajul 

trebuie umplut la timp cu carburant. 

9  Manometru pentru presiunea de frânare 

Acest contor indică presiunea gazului din sistemul de frânare. 

Când indicatorul este în zona verde (0,4Mpa~0,9 MPa), 

presiunea este normală. Când este în alte zone, utilajul trebuie 

oprit pentru verificare. 

10 Lampă-martor de alarmă pentru presiune scăzută de frânare 
(roșie) 

Când presiunea de frânare este mai mică decât punctul de 

alarmă (0,4Mpa) sau semnalul este pus la pământ, va 

declanșa alarma. Această lampă se va aprinde intermitent și 

buzerul va emite un semnal sonor. 
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11 Lampă-martor de alarmă pentru încărcare (roșie) 

Lampa-martor se va aprinde după pornirea din 

întrerupătorul demaror; după pornirea motorului, lampa-

martor se va stinge; altminteri, înseamnă că sistemul 

bateriei de acumulatoare se defectează. Trebuie verificat 

și reparat. 

12 Lampă-martor de fază lungă (albastră) 

Când farul frontal combinat activează faza lungă, 

simbolul va fi în mod normal aprins. 

13 Lampă-martor pentru frâna de parcare (roșie) 

După punerea instrumentului sub tensiune, când viteza 

motorului nu este mai mare de 1,000n/min și frâna 

manuală nu este anulată, această lampă va fi aprinsă. 

După punerea instrumentului sub tensiune, când viteza 

motorului este mai mare de 1,000n/min și frâna manuală 

nu este anulată, această lampă va fi aprinsă și buzerul va 

declanșa alarma sonoră, simbolul alarmei centrale va fi 

intermitent. 

Se va slăbi butonul frânei de parcare sau se va împinge 

în jos maneta frânei de parcare pentru anularea frânei și 

această lampă se va stinge. 

14 Lampă-martor de alarmă pentru nivel scăzut de 
carburant (roșie) 

Când nivelul de carburant este mai mic de 1/8, această 

lampă va fi intermitentă. 

15 Lampă-martor de alarmă pentru umiditatea carburantului 
(galbenă) 

La trecerea cheii pe ON, dacă umiditatea din separatorul 

de apă pentru ulei este prea mare și întrerupătorul este 

închis, lampa-martor va fi aprinsă. Când lampa este 

aprinsă, se va acorda atenție descărcării apei din 

separatorul de  apă pentru ulei. 

16 Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea grosieră a 
carburantului (galbenă) 

Dacă lampa este aprinsă, înseamnă că filtrul grosier al 

carburantului este înfundat. Trebuie curățat sau înlocuit. 

17 Lampă-martor de alarmă pentru temperatură ridicată a 

uleiului hidraulic (roșie) 

Când temperatura uleiului hidraulic este mai mare 

decât valoarea prescrisă, această lampă va fi aprinsă. 
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18 Lampă-martor pentru decuplarea blocajului de siguranță 
(roșie) 

Când blocajul de siguranță este conectat și dispozitivul 

de lucru este liber, această lampă va fi aprinsă și 

buzerul va emite alarma sonoră. 

19 Lampă-martor pentru disiparea căldurii în punte 
(galbenă) 

Este pe standby. 

20 Lampă-martor pentru blocajul diferențial (galbenă) 

Când întrerupătorul demaror este reglat în poziția „ | ” și 

întrerupătorul este în poziția de închis, această lampă va 

fi aprinsă pentru utilizare în standby. 

21 Lampă-martor pentru deschiderea sistemului 
stabilizator de presiune (verde) 

Când dispozitivul sistemului stabilizator de presiune 

este deschis, această lampă va fi aprinsă. Este pe 

standby. 

22 Lampă-martor de schimbare rapidă (roșie) 

Când comutatorul de schimbare rapidă este conectat și 

dispozitivul accesoriu este în stare de schimbare rapidă, 

această lampă va fi aprinsă și buzerul va emite alarma 

sonoră. Este pe standby. 

23 Lampă-martor de alarmă pentru temperatură ridicată a 
agentului de răcire (roșie) 

Când temperatura agentului de răcire al motorului nu 

este mai mică de 103 °C, această lampă va fi aprinsă, 

lampa de alarmă centrală se va aprinde și buzerul va 

emite semnalul sonor. 

Într-o asemenea situație, motorul trebuie oprit imediat 

în scopul investigațiilor. 

24 Lampă-martor de alarmă pentru temperatură ridicată a 
agentului de răcire (roșie) 

Când temperatura agentului de răcire al motorului nu 

este mai mică de 103 °C, această lampă va fi aprinsă, 

lampa de alarmă centrală se va aprinde și buzerul va 

emite semnalul sonor. 

Într-o asemenea situație, motorul trebuie oprit imediat 

în scopul investigațiilor. 

25 Lampă-martor de alarmă pentru avarie de motor (roșu) 

Este pe standby. 
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26 Lampă-martor de alarmă pentru avarie de motor 
(galbenă) 

Când motorul se avariază și semnalul este pus la pământ, 

simbolul va fi în mod normal aprins și buzerul va emite 

alarma sonoră. 

27 Lampă-martor de alarmă pentru presiune scăzută a 

uleiului de transmisie (roșie) 

După pornire, când presiunea este mică și întrerupătorul 

este închis, semnalul va fi pus la pământ și simbolul va fi 

intermitent, buzerul va emite alarma sonoră. Când 

întrerupătorul este deconectat, simbolul nu va fi aprins. 

28 Lampă-martor de alarmă pentru nivel scăzut de agent de 
răcire (roșie) 

Este pe standby. 

29 Lampă-martor de preîncălzire (galbenă) 

Când este instalat un demaror de pornire la rece, 

întrerupătorul demaror este reglat în poziția de 

preîncălzire și această lampă se va aprinde. Cu 

întrerupătorul în altă poziție decât cea de preîncălzire, 

lampa va fi stinsă. 

30 Lampă-martor pentru oprirea curentului (roșie) 

La întreruperea curentului de acționare a transmisiei, 

această lampă va fi aprinsă. 

31 Lampă-martor de trecut pe silențios (galbenă) 

Când apar părți de defecțiuni, va fi emis un semnal sonor 

de alarmă; când este conectat comutatorul de trecere pe 

silențios, semnalul sonor de alarmă se va opri, lampa-

martor va fi aprinsă. 

32 Lampă-martor pentru disiparea independentă a căldurii 
(galbenă) 

Este pe standby. 

33 Lampă-martor de alarmă pentru blocarea filtrului de aer 

(galbenă) 

Cu motorul în funcțiune, dacă această lampă este aprinsă, 

înseamnă că filtrul de aer este blocat și trebuie 

curățat sau înlocuit. 

34 Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea grosieră a 

uleiului de transmisie (galbenă) 

Când conținutul de apă din uleiul de transmisie este mai 

mare decât valoarea prescrisă de pe întrerupător, 

întrerupătorul va fi închis și simbolul de alarmă va fi 

aprins. 
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35 Lampă-martor de alarmă pentru deschiderea capotei de 
la spate (galbenă) 

Când ușa capotei de motor de la spate este deschisă, 

această lampă va fi aprinsă. Este pe standby. 
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Instrumentele și lămpile indicatoare ale vehiculului (L956F/L956FH exportat) 

 

Nr. Denumire Nr. Denumire 

1 Lampă-martor de alarmă centrală 18 Lampă-martor viteza 1 

2 Lampă-martor de alarmă de virare la 
stânga 

19 Lampă-martor viteza 2 

3 Lampă-martor de alarmă de virare la 
dreapta 

20 Lampă-martor viteza 3 

4 Vitezometru 21 Lampă-martor viteza 4 

5 Contor ore de lucru 22 
Lampă-martor de alarmă pentru presiune 

scăzută a uleiului de motor 

6 
Termometru pentru uleiul 

convertizorului de cuplu 
23 Lampă-martor pentru încărcare 

7 
Termometru pentru apa de răcire a 
motorului 

24 
Lampă-martor de alarmă pentru 

temperatură ridicată a agentului de răcire 

8 Indicator de nivel pentru carburant 25 
Lampă-martor de alarmă pentru presiune 

scăzută a uleiului de transmisie 

9 
Lampă-martor de alarmă pentru 
presiune scăzută de frânare 

26 Lampă-martor pentru oprirea curentului 

10 
Lampă-martor de alarmă pentru nivel 
scăzut de carburant 

27 
Lampă-martor de alarmă pentru avarie 

de motor (galbenă) 

11 
Lampă-martor pentru centura de 
siguranță 

28 Lampă-martor de preîncălzire 

12 Lampă-martor pentru frâna de parcare 29 
Lampă-martor de alarmă pentru blocarea 

filtrului de aer 

13 
Lampă-martor pentru blocajul de 
siguranță 

30 
Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea 

grosieră a uleiului de transmisie 

14 Lampă-martor de fază lungă 31 
Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea 

grosieră a carburantului 

15 
Lampă-martor pentru viteza de 
deplasare înainte 

32 
Lampă-martor de alarmă pentru 
separatorul de apă al uleiului 

16 Lampă-martor de poziție neutră 33 Lampă-martor de trecut pe silențios 

17 
Lampă-martor pentru viteza de 
marșarier 

34 
Lampă-martor de alarmă pentru 
deschiderea capotei de la spate 
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1 Lampă-martor de alarmă centrală (roșu) 

Înainte de pornire, lampa-martor pentru presiunea 

uleiului de motor și cea de încărcare vor fi aprinse. 

Această lampă nu va semnaliza alarme. Când apar alte 

defecțiuni, această lampă se va aprinde intermitent. 

2 Lampă-martor de alarmă de virare la stânga (verde) 

Acest simbol se va aprinde intermitent la aprinderea 

lămpii de alarmă sau la activarea comutatorului de virare 

la stânga. 

3 Lampă-martor de alarmă de virare la dreapta (verde) 

Acest simbol se va aprinde intermitent la aprinderea 
lămpii de alarmă sau la activarea comutatorului de virare 
la dreapta. 

4 Vitezometru 

Acest indicator afișează viteza curentă a motorului. 

5 Contor ore de lucru 

Formatul de afișare al acestui contor este 00000.0 ore și 

afișajul maxim este de 99999.9 ore. Când viteza 

motorului nu este mai mică de 400n/min, cronometrează 

și indică o bătaie la fiecare 6 minute, iar memoria 

stochează informațiile la fiecare minut. 

6 Termometru pentru uleiul convertizorului de cuplu 

Când indicatorul termometrului de ulei este în zona 

verde (40°C-120°C), temperatura uleiului este normală. 

Când indicatorul ajunge în zona roșie (120 °C-140 °C), 

utilajul va fi oprit pentru verificare. 

7 Termometru pentru apa de răcire a motorului 

Acest termometru indică temperatura apei de răcire a 

motorului. Când indicatorul termometrului de apă este 

în zona verde (40°C-103°C), temperatura apei este 

normală. 

⚠Atenție: Dacă temperatura apei de răcire a motorului 

ajunge în zona roșie, utilajul trebuie oprit pentru 

verificare. 

8 Indicator de nivel pentru carburant 

Acest instrument arată cantitatea de carburant rămasă în 

rezervor. Când indicatorul este în zona roșie (0~1/8), 

utilajul trebuie umplut la timp cu carburant. 
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9 Lampă-martor de alarmă pentru presiune scăzută de 
frânare (roșie) 

Când presiunea de frânare este mai mică decât punctul de 

alarmă (0,4Mpa) sau semnalul este pus la pământ, va 

declanșa alarma. Această lampă se va aprinde intermitent 

și buzerul va emite un semnal sonor. 

10 Lampă-martor de alarmă pentru nivel scăzut de carburant 
(roșie) 

Când nivelul de carburant este mai mic de 1/8, această 

lampă va fi intermitentă. 

11 Lampă-martor pentru centura de siguranță (roșie) 

Când centura de siguranță nu este prinsă, lampa-martor se 

va aprinde pentru a atrage atenția șoferului. 

12 Lampă-martor pentru frâna de parcare (roșie) 

După punerea instrumentului sub tensiune, când frâna 
manuală nu este anulată, această lampă va fi intermitentă. 

13 Lampă-martor pentru blocajul de siguranță (roșie) 

Când întrerupătorul basculant al blocajului de siguranță 

este conectat și circuitul hidraulic al dispozitivului de 

lucru este blocat de supapa de siguranță cu solenoid, 

lampa-martor va fi aprinsă. 

14 Lampă-martor de fază lungă (albastră) 

Când farul frontal combinat activează faza lungă, 

simbolul va fi aprins. 

15-21 Lampă-martor pentru starea angrenajelor de transmisie 
(verde) 

Indică starea angrenajelor de transmisie. 

22 Lampă-martor de alarmă pentru presiune scăzută a 
uleiului de motor (roșie) 

Dacă întrerupătorul demaror este conectat, această lampă-

martor se va aprinde imediat; după pornirea motorului, 

această lampă se va stinge imediat. Altminteri, înseamnă 

că nivelul uleiului de lubrifiere este prea mic sau că 

sistemul de lubrifiere se defectează și motorul trebuie 

oprit imediat pentru verificare. 

23 Lampă-martor de alarmă pentru încărcare (roșie) 

Lampa-martor se va aprinde după pornirea din 

întrerupătorul demaror; după ce viteza motorului este mai 

mare de sau egală cu 400n/min, lampa-martor se va 

stinge. Altminteri, înseamnă că sistemul bateriei de 

acumulatoare se defectează. Trebuie verificat și reparat. 
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24 Lampă-martor de alarmă pentru temperatură ridicată a 
agentului de răcire (roșie) 

Când temperatura agentului de răcire al motorului nu 

este mai mică de 105 °C, această lampă va fi aprinsă, 

lampa de alarmă centrală se va aprinde și buzerul va 

emite semnalul sonor. 

Într-o asemenea situație, motorul trebuie oprit imediat în 

scopul investigațiilor. 

25 Lampă-martor de alarmă pentru presiune scăzută a 

uleiului de transmisie (roșie) 

După pornire, când presiunea este mică și întrerupătorul 

este închis, semnalul va fi pus la pământ și simbolul va 

fi intermitent, buzerul va emite alarma sonoră. Când 

întrerupătorul este deconectat, simbolul nu va fi aprins. 

26 Lampă-martor pentru oprirea curentului (roșie) 

La întreruperea curentului de acționare a transmisiei, 

această lampă va fi aprinsă. 

27 Lampă-martor de alarmă pentru avarie de motor 
(galbenă) 

Când motorul se avariază și semnalul este pus la pământ, 

simbolul va fi în mod normal aprins și buzerul va emite 

alarma sonoră. 

28 Lampă-martor de preîncălzire (galbenă) 

Când este instalat un demaror de pornire la rece, 

preîncălzitorul motorului funcționează și această lampă 

va fi aprinsă. 

29 Lampă-martor de alarmă pentru blocarea filtrului de aer 

(galbenă) 

Cu motorul în funcțiune, dacă această lampă este 

aprinsă, înseamnă că filtrul de aer este blocat și trebuie 

curățat sau înlocuit. 

30 Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea grosieră a 

uleiului de transmisie (galbenă) 

Când conținutul de apă din uleiul de transmisie este mai 

mare decât valoarea prescrisă de pe întrerupător, 

întrerupătorul va fi închis și simbolul de alarmă va fi 

aprins. 

31 Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea grosieră a 
carburantului (galbenă) 

Dacă lampa este aprinsă, înseamnă că filtrul grosier al 

carburantului este înfundat și trebuie curățat sau 

înlocuit. 
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32 Lampă-martor de alarmă pentru separatorul de apă al 
uleiului (galbenă) 

La trecerea cheii pe ON, dacă umiditatea din separatorul 

de apă pentru ulei este prea mare și când întrerupătorul 

este închis, lampa-martor va fi aprinsă. Când lampa este 

aprinsă, se va acorda atenție descărcării apei din 

separatorul de apă al uleiului. 

33 Lampă-martor de trecut pe silențios (galbenă) 

Când apar părți de defecțiuni, va fi emis un semnal sonor 

de alarmă; când este conectat comutatorul de trecere pe 

silențios, semnalul sonor de alarmă se va opri, lampa-

martor va fi aprinsă. 

34 Lampă-martor de alarmă pentru deschiderea capotei de 
la spate (galbenă) 

Când ușa capotei de motor de la spate este deschisă, 

această lampă va fi aprinsă. 
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Instrumentele și lămpile indicatoare ale vehiculului (L956) 
 

Nr. Denumire Nr. Denumire 

1 Lampă-martor de alarmă centrală 14 
Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea 

grosieră a carburantului 

2 
Lampă-martor de alarmă de virare la 
stânga 

15 Lampă-martor pentru blocajul diferențial 

3 
Lampă-martor de alarmă de virare la 
dreapta 

16 
Lampă-martor de alarmă pentru presiune 

scăzută a uleiului de motor 

4 Vitezometru 17 
Lampă-martor de alarmă pentru 

temperatura agentului de răcire 

5 Ecran cu cristale lichide 18 
Lampă-martor de alarmă pentru avarie 

de motor (galbenă) 

6 
Termometru pentru uleiul convertizorului 

de cuplu 
19 

Lampă-martor de alarmă pentru presiune 

scăzută a uleiului de transmisie 

(galbenă) 

7 
Termometru pentru apa de răcire a 
motorului 

20 Lampă-martor de preîncălzire 

8 
Lampă-martor de alarmă pentru presiune 

scăzută de frânare 
21 Lampă-martor pentru oprirea curentului 

9 Lampă-martor de alarmă pentru încărcare 22 Lampă-martor de trecut pe silențios 

10 Lampă-martor de fază lungă 23 
Lampă-martor de alarmă pentru blocarea 

filtrului de aer 

11 Lampă-martor pentru frâna de parcare 24 
Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea 

grosieră a uleiului de transmisie 

12 
Lampă-martor de alarmă pentru nivel 
scăzut de carburant 

25 Indicator de nivel pentru carburant 

13 
Lampă-martor de alarmă pentru 
umiditatea carburantului 
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1 Lampă-martor de alarmă centrală (roșu) 

Înainte de pornire, lampa-martor pentru presiunea uleiului de 

motor și cea de încărcare vor fi aprinse. Această lampă nu va 

semnaliza alarme. Când apar alte defecțiuni, această lampă se 

va aprinde intermitent. 

2 Lampă-martor de alarmă de virare la stânga (verde) 

Acest simbol se va aprinde intermitent la aprinderea lămpii 
de alarmă sau la activarea comutatorului de virare la stânga. 

3 Lampă-martor de alarmă de virare la dreapta (verde) 

Acest simbol se va aprinde intermitent la aprinderea lămpii 

de alarmă sau la activarea comutatorului de virare la dreapta. 

4 Vitezometru 

Acest indicator afișează viteza curentă a motorului. 

5 Ecran cu cristale lichide 

Ecranul cu cristale lichide va afișa logoul Shandong Lingong 

„SDLG” la punerea sub tensiune și în timpul autoverificării. 

Starea de lucru este afișată ca mai jos: 

a) Mod normal: 

➢ Contor ore: formatul de afișare este 00000.0 ore, afișaj maxim 

99999.9 ore, pictograma de cronometrare în formă de pâlnie 

se aprinde intermitent la o frecvență de 2.5S. 

b) Mod de defecte: ecranul cu cristale lichide are un afișaj pe trei 

rânduri. 

➢ Rândul 1 afișează FMI:12 (număr întreg cu una sau două 

cifre); 1/1 (respectiv afișajul prezintă defecțiunea 

/numărul total de defecțiuni); 

➢ Rândul 2 afișează SPN:123456 (număr întreg cu două sau 

șase cifre); 

➢ Rândul 3 afișează: alternativ AVERTISMENT și contor 

de ore la o frecvență de înlocuire de 2S (AVERTISMENT 

este cu afișaj inversat), contorul de ore tip clepsidră nu 

este intermitent. 
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c) Interfață om-calculator: ecranul cu cristale lichide 

are un afișaj pe patru rânduri 

➢ Rândul 1 afișează: titlul informațiilor; 

➢ Rândurile 2 -4 afișează: conținutul informațiilor. 

6 Termometru pentru uleiul convertizorului de cuplu 

Când indicatorul termometrului de ulei este în zona verde 

(40°C-120°C), temperatura uleiului este normală. Când 

indicatorul ajunge în zona roșie, utilajul trebuie oprit pentru 

verificare. 

7 Termometru pentru apa de răcire a motorului 

Acest termometru indică temperatura apei de răcire a 

motorului. Când indicatorul termometrului de apă este în 

zona verde (40°C-103°C), temperatura apei este normală. 

 

⚠Atenție: Dacă temperatura apei de răcire a motorului 

ajunge în zona roșie, utilajul trebuie oprit pentru verificare. 

8 Lampă-martor de alarmă pentru presiune scăzută de frânare 
(roșie) 

Când presiunea de frânare este mai mică decât punctul de 

alarmă (0,4Mpa) sau semnalul este pus la pământ, va 

declanșa alarma. Această lampă se va aprinde intermitent și 

buzerul va emite un semnal sonor. 

9 Lampă-martor de alarmă pentru încărcare (roșie) 

Lampa-martor se va aprinde după pornirea din întrerupătorul 

demaror; după pornirea motorului, lampa-martor se va 

stinge; altminteri, înseamnă că sistemul bateriei de 

acumulatoare se defectează. Trebuie verificat și reparat. 

10 Lampă-martor de fază lungă (albastră) 

Când farul frontal combinat activează faza lungă, simbolul 

va fi în mod normal aprins. 
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11 Lampă-martor pentru frâna de parcare (roșie) 

După punerea instrumentului sub tensiune, când viteza 

motorului nu este mai mare de 1,000n/min și frâna 

manuală nu este anulată, această lampă va fi aprinsă. 

După punerea instrumentului sub tensiune, când viteza 

motorului este mai mare de 1,000n/min și frâna manuală 

nu este anulată, această lampă va fi aprinsă și buzerul va 

declanșa alarma sonoră, simbolul alarmei centrale va fi 

intermitent. 

Eliberați butonul frânei de parcare pentru anularea frânei 

și această lampă se va stinge. 

12 Lampă-martor de alarmă pentru nivel scăzut de 
carburant (roșie) 

Când nivelul de carburant este mai mic de 1/8, această 

lampă va fi intermitentă. 

13 Lampă-martor de alarmă pentru umiditatea 
carburantului (galbenă) 

La trecerea cheii pe ON, dacă umiditatea din separatorul 

de apă pentru ulei este prea mare și întrerupătorul este 

închis, lampa-martor va fi aprinsă. Când lampa este 

aprinsă, se va acorda atenție descărcării apei din 

separatorul de apă pentru ulei. 

14 Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea grosieră a 
carburantului (galbenă) 

Dacă lampa este aprinsă, înseamnă că filtrul grosier al 

carburantului este înfundat. Trebuie curățat sau înlocuit. 

15 Lampă-martor pentru blocajul diferențial (galbenă) 

Când întrerupătorul demaror este reglat în poziția „ | ” și 

întrerupătorul este în poziția de închis, această lampă va 

fi aprinsă pentru utilizare în standby. 

16 Lampă-martor de alarmă pentru presiune scăzută a 
uleiului de motor (roșie) 

Dacă întrerupătorul demaror este conectat, această 

lampă-martor se va aprinde imediat; după pornirea 

motorului, această lampă se va stinge imediat. 

Altminteri, înseamnă că nivelul uleiului de lubrifiere este 

prea mic sau că sistemul de lubrifiere se defectează și 

motorul trebuie oprit imediat pentru verificare. 

17 Lampă-martor de alarmă pentru temperatură ridicată a 
agentului de răcire (roșie) 

Când temperatura agentului de răcire al motorului nu 

este mai mică de 103 °C, această lampă va fi aprinsă, 

lampa de alarmă centrală se va aprinde și buzerul va 

emite semnalul sonor. 

Într-o asemenea situație, motorul trebuie oprit imediat în 

scopul investigațiilor. 
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18 Lampă-martor de alarmă pentru avarie de motor 
(galbenă) 

Când motorul se avariază și semnalul este pus la 

pământ, simbolul va fi în mod normal aprins și buzerul 

va emite alarma sonoră. 

19 Lampă-martor de alarmă pentru presiune scăzută a 

uleiului de transmisie (roșie) 

După pornire, când presiunea este mică și 

întrerupătorul este închis, semnalul va fi pus la pământ 

și simbolul va fi intermitent, buzerul va emite alarma 

sonoră. Când întrerupătorul este deconectat, simbolul 

nu va fi aprins. 

20 Lampă-martor de preîncălzire (galbenă) 

Când este instalat un demaror de pornire la rece, 

întrerupătorul demaror este reglat în poziția de 

preîncălzire, această lampă va fi aprinsă. Cu 

întrerupătorul în altă poziție decât cea de preîncălzire, 

lampa va fi stinsă. 

21 Lampă-martor pentru oprirea curentului (roșie) 

La întreruperea curentului de acționare a transmisiei, această 

lampă va fi aprinsă. 

22 Lampă-martor de trecut pe silențios (galbenă) 

Când apar părți de defecțiuni, va fi emis un semnal sonor de 

alarmă; când este conectat comutatorul de trecere pe silențios, 

semnalul sonor de alarmă se va opri, lampa-martor va fi 

aprinsă. 

23 Lampă-martor de alarmă pentru blocarea filtrului de aer 

(galbenă) 

Cu motorul în funcțiune, dacă această lampă este 

aprinsă, înseamnă că filtrul de aer este blocat și trebuie 

curățat sau înlocuit. 

24 Lampă-martor de alarmă pentru filtrarea grosieră a 

uleiului de transmisie (galbenă) 

Când conținutul de apă din uleiul de transmisie este 

mai mare decât valoarea prescrisă de pe întrerupător, 

întrerupătorul va fi închis și simbolul de alarmă va fi 

aprins. 

25 Indicator de nivel pentru carburant 

Acest instrument arată cantitatea de carburant rămasă în 

rezervor. Când indicatorul este în zona roșie (0~1/8), utilajul 

trebuie umplut la timp cu carburant. 
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Întrerupător  

1.  Întrerupător demaror 

Acest întrerupător este utilizat pentru deschiderea sau 

închiderea sistemului electric și pornirea motorului 

vehiculului. 

a) Poziția   

Din această poziție, cheia poate fi inserată sau scoasă. Dacă 

este plasată în această poziție, circuitul va fi închis. 

b) Poziția |  

La deschiderea sistemului electric al vehiculului și cu motorul 

în funcțiune, cheia va fi în poziția | 

c) Poziția  

Este poziția de pornire a motorului. În perioada de pornire, 

cheia trebuie menținută în această poziție. După pornirea 

motorului, cheia va fi imediat slăbită și va reveni automat în 

poziția /. 

2. Panou de comandă CD player /casetofon 

Acest panou de comandă se află în dreapta tavanului cabinei. 

Metoda de operare este indicată în Manualul de utilizare și 

operare pentru CD Player / casetofon. 

3. Comutator (far) combinat (L956F) 

Comutatorul combinat controlează farurile, faza lungă și faza 

scurtă și semnalele de virare; vezi pagina 76 pentru locul unde 

se află. 

a) Lumini 

Când contactul de aprindere este în poziția ON, rotirea lui va 

aprinde farurile de pe față, luminile de pe spate și luminile de 

rezervă. 

b) Fază scurtă/lungă 

Când contactul de aprindere este în poziția ON, ridicați 

comutatorul combinat înspre volan pentru aprinderea 

farurilor de pe față (fază lungă). Treceți comutatorul în „ ”, 

farurile de pe față (fază scurtă) se vor aprinde. Trageți în sus 

comutatorul și dați-i drumul între „fază lungă” și „fază 

scurtă”. Împingeți comutatorul în jos pentru aprinderea 

farurilor de pe față (fază lungă). 

c) Semnalizarea virajelor 

Apăsați acest comutator înainte înspre parbriz și se vor 

aprinde semnalele de virare la stânga. Împingeți acest 

comutator în spate înspre scaunul operatorului și se vor 

aprinde semnalele de virare la dreapta. 

⚠Atenție: La acționarea acestui comutator, se va 

aprinde simultan și lampa-martor de direcție de pe 

tabloul de bord. După finalizarea operației de schimbare 

a direcției, acest comutator trebuie readus manual în 

poziție. 
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4. Comutator de direcție 

Poziția lui este indicată în „P88 Mecanisme de comandă și 

instrumente”. 

La împingerea comutatorului înainte, se aprinde lampa de 

virare la stânga; când comutatorul este împins în spate, se 

aprinde lampa de virare la dreapta. 

 
⚠ Atenție: la acționarea acestui comutator, se va 

aprinde concomitent și lampa-martor de direcție de pe 

tabloul de bord. După finalizarea operației de schimbare 

a direcției, acest comutator trebuie readus manual în 

poziție. 
5. Întrerupător basculant (L956) 

Întrerupătorul basculant din dreapta scaunului șoferului este 

ilustrat în figura de mai jos. 

Nr. Denumire Nr. Denumire 

1 Comutator pentru economie de ulei 7 Comutator pentru lumina de pe spate 

2 Comutator de trecere pe silențios 8 
Comutator pentru ștergătorul geamului 
din față 

3 Comutator pentru lampa de avertizare 9 Comutator pentru aspersor 

4 Comutator de retroiluminare 10 
Comutator pentru lumina de avertizare 
de sus (opțional) 

5 Comutator pentru farul de pe față 11 
Comutator pentru accelerația de urgență 

(opțional) 

6 Comutator pentru lumina de pe față   

1) Comutator pentru economie de ulei 

Viteza Ec, viteza ST și viteza Po de pe acest comutator 

corespund, respectiv, condițiilor de construcție a motorului 

de mers în gol, la jumătate de sarcină și la sarcină completă, 

care vor fi comutate pentru economie de ulei în aceste poziții 

ale roții de derulare. 

2) Comutator de trecere pe silențios 

Când tabloul de bord emite un sunet de alarmă, acest 

comutator poate fi apăsat pentru oprirea semnalului sonor de 

alarmă al tabloului de bord. 
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3) Comutator pentru lumina de atenționare 

Acest comutator se află în partea stângă a tabloului de bord. 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, toate luminile 

de direcție se vor aprinde simultan și sunt utilizate în situații 

de urgență pentru emiterea luminilor de avertizare pentru a 

atrage atenția celorlalte vehicule și a pietonilor. La apăsarea 

capătului de sus al comutatorului, toate luminile de direcție 

se vor stinge concomitent. 

4) Comutator de retroiluminare 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, se vor aprinde 

simultan retroiluminarea și lămpile de gabarit de pe față și 

spate; la apăsarea capătului de sus al comutatorului, acestea 

se vor stinge. 

5) Comutator pentru farul de pe față 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, se va aprinde 
faza scurtă a farului de pe cadrul din față. 

La apăsarea capătului de sus al comutatorului, se va aprinde 

faza lungă a farului de pe cadrul din față. 

Când nu este apăsat nici capătul de jos, nici cel de sus, farul 

de pe față nu este aprins. 

6) Comutator pentru lumina de pe față 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, se va aprinde 

lampa frontală din partea de sus a cabinei; la apăsarea 

capătului de sus al comutatorului, lampa se va stinge. 

7) Comutator pentru lumina de pe spate 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, se va aprinde 

lumina de la spate din partea de sus a cabinei; la apăsarea 

capătului de sus al comutatorului, lampa se va stinge. 

8) Comutator pentru ștergătorul geamului din față 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, ștergătorul va 

intra în funcțiune; la apăsarea capătului de sus al 

comutatorului, se va opri. Atât viteza mică de lucru, cât și 

cea mare pot fi obținute prin pozițiile diferite, la apăsarea 

capătului de jos. 

9) Comutator pentru aspersor 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, motorul 

aspersorului va intra în funcțiune, apa va fi pulverizată din 

injectorul de apă al ștergătorului de geam pentru curățarea 

geamului frontal al cabinei; la eliberare, comutatorul va 

reveni automat în poziția inițială și pulverizarea cu apă se va 

opri. 
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10) Comutator pentru lumina de avertizare de sus (opțional) 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, lumina de 

avertizare de sus, din partea de sus a cabinei, se va aprinde. 

Este folosită pentru a atrage atenția celorlalte vehicule și a 

pietonilor asupra unei situații de urgență sau de vizibilitate 

slabă; la apăsarea capătului de sus, lumina se va stinge. 

11) Comutator pentru accelerația de urgență (opțional) 

Când frâna de parcare nu este anulată, viteza motorului este 

limitată la 1000r/min pentru a preveni arderea frânei de 

parcare din cauza deplasării concomitent cu parcarea și 

joacă rolul de protecție a frânei de parcare. În anumite 

situații speciale, în cazul în care este necesară creșterea 

vitezei motorului, apăsarea lungă pe capătul de jos al 

comutatorului concomitent cu apăsarea pe accelerație va 

conduce la creșterea vitezei motorului. 

⚠ Atenție: Operația poate fi utilizată numai în situații 

de urgență. 

12) Comutator pentru încălzitorul cu ventilator 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, încălzitorul va 

intra în funcțiune. La apăsarea capătului de sus al 

comutatorului, încălzitorul se va opri. 

13) Comutator pentru ușa de ventilație a încălzitorului cu 
ventilator 

Acest comutator controlează intrarea aerului de la exterior 

în încălzitorul cu ventilator. La apăsarea capătului de sus al 

comutatorului, aerul de la exterior va fi aspirat în încălzitor; 

la apăsarea capătului de jos al comutatorului, numai aerul de 

la interiorul cabinei este circulat. 
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6. Întrerupător basculant (L956F/L956FH) 

Întrerupătorul basculant din partea stângă sus a cabinei este 

ilustrat în figura de mai jos. 
 

Întrerupătorul basculant din dreapta scaunului șoferului este 

ilustrat în figura de mai jos. 

 

1) Comutator pentru lumina de avertizare de sus (opțional) 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, lampa de 

avertizare de sus, din partea de sus a cabinei, se va aprinde și 

este folosită pentru a atrage atenția celorlalte vehicule și a 

pietonilor în situații de urgență sau de vizibilitate slabă; la 

apăsarea capătului de sus, lampa se va stinge. 

2) Comutator pentru ștergătorul geamului din spate 
(opțional) 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, ștergătorul va 

intra în funcțiune; la apăsarea capătului de sus al 

comutatorului, se va opri. Atât viteza mică de lucru, cât și 

cea mare pot fi obținute prin pozițiile diferite, la apăsarea 

capătului de jos. 

3) Comutator pentru aspersor 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, motorul 

aspersorului va intra în funcțiune, apa va fi pulverizată din 

injectorul de apă al ștergătorului de geam pentru curățarea 

geamului frontal al cabinei; la eliberare, comutatorul 

Nr. Denumire Nr. Denumire 

1 
Comutator pentru lumina de avertizare 
de sus (opțional) 

6 Comutator pentru lumina de pe față 

2 
Comutator pentru ștergătorul geamului 
din spate (opțional) 

7 
Comutator pentru economie de ulei 
(opțional) 

3 Comutator pentru aspersor 8 Comutator de trecere pe silențios 

4 
Comutator pentru ștergătorul geamului 
din față 

9 Comutator pentru întreruperea curentului 

5 Comutator pentru lumina de pe spate 10 Comutator pentru lumina de atenționare 
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va reveni automat în poziția inițială și pulverizarea cu apă se 
va opri. 

4) Comutator pentru ștergătorul geamului din față 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, ștergătorul de 

geam va intra în funcțiune; la apăsarea capătului de sus al 

comutatorului, se va opri. Atât viteza mică de lucru, cât și 

cea mare pot fi obținute prin pozițiile diferite, la apăsarea 

capătului de jos. 

5) Comutator pentru lumina de pe spate 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, se va aprinde 

lumina de pe spate, din partea de sus a cabinei; la apăsarea 

capătului de sus al comutatorului, lumina se va stinge. 

6) Comutator pentru lumina de pe față 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, se va aprinde 

lumina frontală din partea de sus a cabinei; la apăsarea 

capătului de sus al comutatorului, lumina se va stinge. 

7) Comutator pentru economie de ulei (opțional) 

Viteza Ec, viteza ST și viteza Po de pe acest comutator 

corespund, respectiv, condițiilor de construcție a motorului 

de mers în gol, la jumătate de sarcină și la sarcină completă, 

care vor fi comutate pentru economie de ulei în aceste poziții 

ale roții de derulare. 

8) Comutator de trecere pe silențios 

Când tabloul de bord emite un sunet de alarmă, acest 

comutator poate fi apăsat pentru oprirea semnalului sonor de 

alarmă al tabloului de bord. 

9) Comutator pentru întreruperea curentului 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, curentul va fi 

întrerupt; la apăsarea capătului de sus, curentul nu este 

întrerupt. 

10) Comutator pentru lumina de atenționare 

Acest comutator se află în partea stângă a tabloului de bord. 

La apăsarea capătului de jos al comutatorului, toate luminile 

de direcție se vor aprinde simultan și sunt utilizate în situații 

de urgență pentru emiterea luminilor de avertizare pentru a 

atrage atenția celorlalte vehicule și a pietonilor. La apăsarea 

capătului de sus al comutatorului, toate luminile de direcție 

se vor stinge concomitent. 
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7. Comutator pentru frâna de parcare 

Acest comutator se află în partea dreaptă a scaunului 

șoferului și este folosit pentru comanda frânei de parcare. La 

apăsarea acestui comutator, se va aplica frâna de parcare; la 

rotirea lui în sensul acelor de ceas, frâna de parcare va fi 

anulată după ce butonul iese în afară. 

⚠Atenție: După pornirea motorului, această pârghie de 

comandă trebuie apăsată pentru anularea frânei de 

parcare în scopul prevenirii avarierii severe a frânei. 

8. Comutator pentru lampa din plafon 

Acest comutator se află în centrul cabinei. Când este apăsat 

în poziția „ON”, lampa din plafon se va aprinde; când este 

apăsat în poziția „OFF”, lampa se va stinge. În timpul 

deplasării, lampa din plafon trebuie stinsă. 

9. Comutator pentru ventilatorul electric 

Acest ventilator se află în partea de sus a cabinei. La apăsarea 

capătului de jos al comutatorului, viteza este relativ mică; la 

apăsarea capătului de sus al comutatorului, viteza este relativ 

mare; când comutatorul este în centru, ventilatorul nu se mai 

învârte. 

10. Buton claxon 

Claxonul va suna la apăsarea butonului din centrul volanului; 

se va opri la eliberarea butonului. 

11. Capac aspersor 

Acest ștuț de umplere este pe panoul interior frontal în partea 

stângă a cabinei. 

12.  Fișă și priză de rezervă 

Acest echipament se află în partea dreaptă a tabloului de 

bord. Dacă iluminarea nu este suficientă, pot fi utilizate 

lămpile de rezervă. 

⚠Atenție: Lămpile de rezervă trebuie să aibă un 

dispozitiv de protecție, cum ar fi un capac din sârmă 

metalică. 

13. Brichetă 

La apăsarea brichetei, aceasta va reveni în poziția inițială în 

câteva secunde și apoi poate fi utilizată. 
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14. Întrerupător electric principal 

Acest întrerupător se află în compartimentul de baterii. 

Când este reglat în poziția „O”, alimentarea electrică a 

vehiculului va fi 

oprită; când este reglat în poziția „ I ”, alimentarea electrică 

a vehiculului va fi pornită. Întrerupătorul electric principal 

va fi închis când vehiculul va fi parcat pentru o perioadă 

îndelungată. 

Volan 

Volanul se află în cabină. Volanul este conectat la 

angrenajele de direcție. Când utilajul lucrează normal, dacă 

volanul este rotit în sensul acelor de ceas, utilajul va vira la 

dreapta; dacă este rotit în sens contrar acelor de ceas, utilajul 

va vira la stânga. 

Caracteristicile sale sunt ca mai jos: 

a) Unghiul de rotație al volanului nu este egal cu unghiul 

de virare al utilajului. Unghiul de virare al utilajului se 

va mări până la ajungerea în poziția de direcție necesară 

dacă volanul este rotit în continuu. 

b) Cu cât este mai mare viteza de rotație a volanului, cu 

atât va fi mai mare viteza de rotație a utilajului. 

c) Volanul nu va reveni automat în poziția inițială după 

schimbarea direcției și unghiul de virare al utilajului va 

rămâne același. Prin urmare, după ce utilajul a finalizat 

virajul, volanul trebuie învârtit în sens invers astfel 

încât utilajul să se deplaseze pe direcție orizontală 

dreaptă. 
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Pârghie de comandă și pedală 

1. Levierul schimbătorului de viteze 

Această pârghie de comandă va controla direcția de 

deplasare și viteza utilajului. Puneți levierul schimbătorului 

de viteze într-o poziție rezonabilă și acționați pedala de 

accelerație astfel încât să obțineți viteza dorită. 

Când schimbătorul de viteze este în poziția N, este în viteza 

neutră; când este împins înainte în poziția 1, este în viteza I 

și utilajul va înainta la viteză mică; când este împins înainte 

în poziția 2, este în viteza a II-a și utilajul va înainta la viteză 

mare; când este împins în poziția R, este în marșarier și 

utilajul va merge cu spatele. 

⚠Atenție: Când motorul este în funcțiune, nu părăsiți 

utilajul cu levierul schimbătorului de viteze în viteza de 

înaintare sau de marșarier. 

2. Pârghia de comandă a transmisiei (cu cutie de viteze 
VRT200)) 

Această pârghie este utilizată pentru comanda angrenajelor 

de transmisie și a direcției utilajului (înainte/înapoi). 

Rotirea pârghiei de comandă a transmisiei în viteza corectă, 

împingerea ei înainte sau înapoi și modularea pedalei de 

accelerație va permite utilajului să atingă viteza și direcția 

dorite de lucru. 

Comutator de blocare în poziția neutră: Când acest 

comutator este în poziția „N”, pârghia de comandă a 

transmisiei se va bloca în viteza neutră, pentru a preveni 

deplasarea utilajului la operare greșită. 

N = Transmisia este cuplată electric în neutru. Acest mod al 

transmisiei este cu pârghia în poziție centrală. Utilajul nu se 

va deplasa în acest mod. 

F = Transmisia este cuplată pe mers înainte. Rotiți pârghia în 

poziția „1" pentru viteza I de mers înainte, poziția „2" pentru 

viteza a II-a de mers înainte, poziția „3" pentru viteza a III-a 

de mers înainte și în poziția „4" pentru viteza a IV-a de mers 

înainte. 

R = Transmisia este cuplată pe marșarier. Rotiți pârghia în 

poziția „1" pentru viteza I de mers cu spatele, poziția „2" 

pentru viteza a II-a de mers cu spatele și poziția „3" pentru 

viteza a III-a de mers cu spatele. 

 

 

1 Comutator de blocare în poziția neutră 
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Puneți pârghia de comandă în poziția „N" (neutru) înainte de 

pornirea motorului. Setați comutatorul de blocare în poziția 

neutră „N" după oprirea motorului. 

Funcție KD (Kick Down): Denumită și funcție de schimbare 

forțată a vitezelor. Când sunteți în viteza a II-a de mers 

înainte și înaintați într-o haldă de materiale, împingeți partea 

de sus (de la stânga la dreapta) a pârghiei de comandă a 

transmisiei și viteza se va reduce automat la viteza I de 

înaintare. Când cupa este plină, treceți schimbătorul de 

viteze în marșarier și viteza poate fi transformată automat 

din viteza I de mers înainte în viteza a II-a de mers cu 

spatele. După oprirea deplasării în spate și readucerea 

pârghiei pe poziția de mers înainte și rotirea pârghiei pe 

viteza a II-a, transmisia va fi în viteza a II-a de mers înainte. 

Funcția KD va fi eliminată la rotirea pârghiei. 

Funcție de interblocare la pornire: Numai când pârghia de 

comandă a transmisiei este în poziție neutră poate fi pornit 

motorul utilajului, reprezentând o funcție de protecție a 

sistemului implementată în utilaj. 
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2.  Manetă de comandă pentru fixarea scaunului și funcție 

de comandă (L956F național) 

a) pârghie de comandă a catargului (1) 

Există patru poziții de lucru folosite pentru controlarea 

catargului: ridicare, mediană, descendentă și flotantă. 

A = ridicare: ridicarea catargului. 

B = poziție mediană: brațul mobil este menținut într-o 

anumită poziție. 

C = coborâre: coborârea catargului. 

D = flotare: deplasarea liberă a brațului mobil sub acțiunea 

forțelor externe. 

b) levier pentru cupă (2) 

Există trei poziții de lucru pentru manevrarea cupei: înainte, 

mediană și înclinată  

A = înainte: descărcare. 

B = A: cupa este menținută într-o anumită poziție. 

C = descărcare în spate: cupă la primire. 

Pârghia de comandă a dispozitivului de lucru are și 

următoarele funcții: 

c) funcție de aducere automată la nivel 

Cu încărcătorul în cea mai înaltă poziție după descărcare, 

levierul cupei (2) în poziție de întoarcere, blocarea 

electromagnetică a pârghiei (2). Având cupa în poziția de 

colectare a materialelor, când este în poziție de aducere 

automată la nivel, pârghia de manipulare (2) este readusă în 

poziția inițială și apoi pârghia brațului mobil (1) este adusă în 

poziția de coborâre, dispozitivul de lucru este așezat pe sol, 

împingeți automat cupa drept în poziția materialelor, 

executați funcția de aducere automată la nivel și îmbunătățiți  
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eficiența de operare a întregului utilaj. 

d) Funcție de limitare a ridicării 

Când pârghia de comandă a catargului (1) este pusă în 

poziția de ridicare (1), este blocată electromagnetic. Când 

brațul mobil este ridicat în cel mai înalt punct, maneta de 

manevrare revine în poziție, se aplică limita de ridicare și 

evitați avarierea dispozitivului de lucru prin impact 

hidraulic. 

e) funcție de blocare automată 

Când încărcătorul nivelează sau răzuiește terenul și pârghia 

de comandă a catargului (1) este pusă în poziția de flotare, 

va fi blocată electromagnetic, executând funcția de blocare 

automată a catargului. Trageți pârghia de comandă a 

catargului (1) și scoateți-o din poziția de flotare și va reveni 

automat în poziția de neutru, îmbunătățind eficiența lucrului. 

⚠ ATENȚIE 

Nu folosiți poziția de flotare pentru coborârea brațului. 

f) a treia pârghie (3) (timp opțional) 

Dacă utilajul este echipat cu o furcă de lemn și soclu de 

accesorii hidraulic cu acțiune dublă. 

g) Buton KD (4) 

Treceți pe maneta auxiliară, implicită pentru starea de 

neutru, când comutatorul de direcție al manetei de menghină 

este pus în poziția F (sau R), maneta menghinei deplasată în 

al doilea bloc (sau înapoi în viteza a doua). În acest moment, 

apăsați butonul de pe KD, blocați comutatorul pentru 

împingerea unui bloc (sau tragerea unui bloc). 

Apăsați din nou butonul KD sau schimbați direcția blocului, 

funcția KD este anulată, vehiculul revine în blocul inițial. 
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⚠ ATENȚIE 

Indiferent de starea curentă a comenzii manetei 

principale sau a celei laterale, cele două butoane KD 

funcționează. 

h) buton claxon (8) 

Apăsați acest buton, utilajul va claxona; eliberați butonul 

pentru a opri claxonul. 

i) manetă de direcție F-N-R (6) 

Pentru a putea utiliza pârghia de comandă fixată pe funcția 

de înainte/înapoi, trebuie apăsat mai întâi butonul 8 (3 

secunde), cutia de viteze a transmisiei din maneta principală 

în starea de comandă a manetei auxiliare. 

Apăsați acest comutator înainte = operare înainte 

Comutatorul este în poziția mediană = neutru 

Apăsați capătul din spate al acestui comutator = 

operare înapoi 

j) comutator de blocare a pârghiei de comandă (7) 

Pârghie de comandă blocată în poziția de neutru. Pentru a 

preveni funcționarea defectuoasă a pârghiei de comandă (de 

exemplu într-un utilaj de transport), pârghia de comandă 

poate fi utilizată pentru blocarea funcției. 

k) direcția vitezei (8) 

⚠ ATENȚIE 

Scaunul pârghiei este fixat pe funcția de schimbare a 

vitezei folosind o manșă, volanul din partea stângă a 

schimbătorului de viteze și scaunul pârghiei de comandă 

este fixat pe întrerupătorul basculant (G) trebuie să fie în 

poziția de neutru. 

Dacă manevrarea levierului schimbătorului de viteze începe 

din partea stângă a volanului, funcția de schimbare a vitezei 

de pe scaunul de fixare al pârghiei de comandă nu va 

funcționa și selectorul de viteze va decide poziția levierului 

schimbătorului de viteze în partea stângă a volanului. 
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l) manșon ergonomic (9) 

Manșonul ergonomic și scaunul de fixare al pârghiei de 

comandă pot fi reglate în cea mai confortabilă poziție pentru 

operator. 

3. Maneta de comandă a dispozitivului de lucru 

Această manetă poate fi utilizată pentru operarea cupei și a 

catargului. Are patru poziții de lucru: în față, în spate, pentru 

comanda ridicării, poziție de neutru, coborârea și flotarea 

catargului. Are trei poziții de lucru în partea dreaptă și stângă, 

pentru controlarea avântării, poziție neutră și întoarcere la 

spate a cupei. 

a) Cupă 

Întoarcere la spate: colectare materiale în cupă. 

Poziție neutră: cupa este ținută într-o anumită poziție. 

Avântare: descărcare. 

b) Catarg 

Ridicare: catargul este ridicat. 

Poziție neutră: catargul este ținut într-o anumită poziție. 

Coborâre: catargul este coborât. 

Flotare: catargul se deplasează liber sub acțiunea forțelor 

externe. 

c) Dispozitiv de schimbare rapidă 

Butonul din partea stângă a manetei de comandă controlează 

extinderea tijelor pistonului cilindrului hidraulic cu două tije 

și conectează accesoriile de lucru. Butonul din dreapta 

controlează retragerea tijelor pistonului cilindrului hidraulic 

cu două tije și deconectează accesoriile de lucru. 

⚠Atenție: Este strict interzisă deconectarea accesoriilor 

de lucru în timpul operării. 

În plus, maneta de comandă a dispozitivului de lucru are 
următoarele funcții: 

d) Funcție de aducere automată la nivel 

După ce încărcătorul descarcă materialele în cea mai înaltă 

poziție, treceți maneta de comandă în poziția de întoarcere la 

spate și maneta va fi blocată electromagnetic. În procesul de 

retragere a cupei, când este în poziție automată de aducere 

la nivel, maneta de comandă va reveni automat în poziția 

neutră. Apoi treceți maneta de comandă în poziția de 

coborâre și așezați dispozitivul de lucru pe sol și cupa va fi 

automat la nivel și în poziția de săpat, 

Înclinare înapoi 

Buton de dezasamblare 

 

Flotare  Buton de instalare 

Înclinare înainte 
Coborâre 

Ridicare 
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pentru a realiza funcția de aducere automată la nivel, 

crescând astfel eficiența de funcționare a întregului utilaj. 

e) Funcție de limitare a ridicării 

Când maneta de comandă este pusă în poziția de ridicare, va 

fi blocată electromagnetic. Când catargul este ridicat în cea 

mai înaltă poziție, maneta de comandă va reveni în poziția de 

neutru, pentru a realiza limita de ridicare, evitând astfel 

avarierea dispozitivului de lucru produsă de la șocul 

hidraulic. 

f) Funcție de blocare automată 

Când încărcătorul nivelează sau răzuiește terenul, puneți 

maneta de comandă în poziția de flotare și va fi blocată 

electromagnetic pentru a realiza funcția de blocare automată 

a catargului. Trageți maneta de comandă și scoateți-o din 

poziția de flotare și va reveni automat în poziția de neutru, 

crescând astfel eficiența de operare. 

 

⚠Atenție: Nu folosiți poziția de flotare pentru coborârea 

catargului. 
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4. Pedală de frână 

Pedala de frână este utilizată la frânarea vehiculului, 

prezentată în „P88 Mecanisme de comandă și instrumente”. 

5. Pedală de accelerație 

Această pedală este folosită pentru comanda accelerației 

motorului, prezentată în „P88 Mecanisme de comandă și 

instrumente”. Viteza motorului poate fi reglată între ralanti 

și viteză maximă. 

Tija de blocare a ușii cabinei 

Tijă de blocare pe exterior: când ușile din stânga și din 

dreapta sunt deschise la 180°, bolțul de aliniere va intra în 

contact cu clichetul de blocare de la exteriorul cabinei și se 

va înzăvorî, ușa va fi blocată pe exterior și pârghia de 

comandă a bolțului de aliniere este în mijlocul ușii. Dacă tija 

este trasă în jos, blocajul va fi anulat. 

Tijă de blocare pe interior: va fi blocată automat după 

închiderea ușii. Cheia se va introduce pe exteriorul cabinei 

și va fi scoasă după rotație la 180° în sensul acelor de ceas. 

Ușa poate fi deschisă prin tragere și apăsarea blocajului ușii 

cu mâna. Dacă tija este trasă în sus de la interiorul cabinei, 

ușa se va deschide. 

⚠Atenție: Blocajul ușii cabinei are două stări inclusiv 

semi-blocare și blocare completă. Vehiculul poate fi 

blocat în două stări. Însă poate fi etanșat numai când este 

în starea de blocare completă. Prin urmare, dacă părăsiți 

cabina pe o perioadă lungă, ușa cabinei trebuie blocată 

complet. 

Ieșire în situații de urgență 

Cabina este prevăzută cu două ieșiri pentru situații de 

urgență: ușă și geamul de la spate. Indiferent dacă geamul 

de la spate este fix sau glisant, ciocanul suspendat la spate 

în cabină va fi utilizat pentru spargerea geamului pentru a 

scăpa din cabină. 

 

⚠Atenție: Operația poate fi utilizată numai în situații 
de urgență. 
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⚠ Atenție 

• Înainte de înlocuirea siguranței fuzibile, întrerupătorul 
demaror trebuie închis. Siguranța fuzibilă este folosită 
pentru protecția echipamentelor electrice și a 
cablurilor pentru a preveni arderea. Dacă siguranța 
fuzibilă este corodată sau desprinsă, va fi înlocuită la 
timp. 

• La înlocuire se va utiliza o siguranță fuzibilă cu 
aceleași specificații. 

Cutia siguranței fuzibile se află sub capota din partea stângă 

jos a tabloului de bord din cabină. Cutia poate fi deschisă 

pentru verificarea siguranței fuzibile după rotirea butonului 

rotativ. 

 

Nr. Specificații Aplicație/Circuit Nr. Specificații  Aplicație/Circuit 

F01 5A Contor de ore F10 10A -  

F02 5A Întrerupător demaror F11 10A Radio/lampă din plafon 

F03 10A Lampă de semnalizare F12 10A 
Întrerupător de proximitate 
cupă 

F04 10A -  F13 10A 
Comutator pentru lumina 
de pe spate (capota 
motorului) 

F05 30A/10A Aer condiționat/cald F14 10A 
Comutator pentru lumina 
de pe față (cabină) 

F06 10A 
Comutator pentru lumina de 
stop de pe spate 

F15 10A 
Comutator pentru lumina 

de pe spate (cabină) 

F07 10A 
I-ECU 

(Instrumente electronice 
F16 10A 

Comutator pentru lampa de 

fază lungă 

F08 10A Brichetă F17 10A Claxon 

F09 10A 
Comutator pentru 

ștergătorul geamului din 

față/aspersor 
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Aer condiționat 

1. Aspectul panoului 

Panoul de aer condiționat este în partea dreaptă a scaunului 

șoferului. 

 

2. Funcția componentelor de operare 

A. Comutator pentru viteza de suflare a aerului 

Este comutatorul de sistem și controlează viteza de rotație a 

ventilatorului de evaporare. Este divizat în trei viteze, 

incluzând vitezele mare, medie și mică și întrerupător 

electric pentru a alege viteza corespunzătoare de suflare a 

aerului și pentru pornirea sau închiderea sistemului de aer 

condiționat. 

B. Comutator de schimb de aer proaspăt 

Comandă actuatorul de aer proaspăt și controlează admisia 

de aer prin circulație interior-exterior. 

C. Comutator de pornire a răcirii 

Prin rotație în sensul acelor de ceas, deschide sistemul de 

răcire și reglează capacitatea de răcire. 

D. Lampă-martor de deschidere pentru aer proaspăt. 

E. Lampă-martor de pornire a răcirii. 

3. Metodă de operare 

a) Răcire 

➢ Porniți motorul. 

➢ Porniți comutatorul pentru viteza de suflare a aerului și 

puteți simți că sistemul a intrat în starea de suflare a 

aerului. Treceți comutatorul de răcire pe viteza de răcire 

și apoi se va aprinde lampa-martor de răcire și sistemul 

intră în starea de răcire. 

➢ Rotiți comutatorul pentru viteza de suflare a aerului și 

selectați diferite viteze pentru a obține volumul de aer 

pe trei viteze, incluzând vitezele mare, medie și mică. 
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➢ Când reduceți temperatura la valoarea dorită, rotiți 

încet comutatorul de pornire a răcirii în sens contrar 

acelor de ceas până ce se stinge lampa-martor și 

compresorul iese din funcțiune și, în acest moment, 

temperatura din cabină este temperatura prestabilită. 

Când temperatura de la interior este mai mare decât 

această valoare, lampa-martor se va aprinde, 

compresorul va porni automat și sistemul va începe să 

răcească aerul. Când temperatura de la interior este 

mai mică decât această valoare, lampa-martor se va 

stinge și sistemul va ieși din funcțiune. 

b) Încălzire 

➢ Înainte de utilizare, reglați mai întâi

 comutatorul de pornire 

a răcirii pe starea „off”. 

➢ Porniți motorul și rotiți comutatorul supapei de apă 

fierbinte în sensul acelor de ceas. 

➢ Porniți comutatorul pentru viteza de suflare a 

aerului de pe ventilator, selectați o viteză și reglați 

viteza de suflare a aerului pe cea dorită. 

Atenție: Închideți supapa de apă fierbinte la răcirea 

pe timp de vară și închideți butonul de comandă a 

temperaturii la răcire pe timp de vară. 

Reglarea scaunului 

1. Cursă de setare a suspensiei 

Utilajul este echipat cu un scaun cu suspensie mecanică. 

Mecanismul de suspensie completă de pe șasiul scaunului este 

protejat cu un manșon din cauciuc pentru a preveni eroziunea 

conductelor exterioare și poluanții. Cursa de setare a 

suspensiei este de 70mm. 

 

1 Tetieră 

2 Manetă de reglare a spătarului 

3 Buton de reglare a rulmentului 

4 Manetă de reglare în față și în spate 

5 Bulon de arc 

6 Compartiment încuiat 

 

⚠ Avertisment 

• La reglarea scaunului șoferului, vehiculul va fi 

parcat într-un loc sigur și motorul va fi închis. 

• Scaunul șoferului va fi reglat înainte de a începe 

operarea utilajului sau la înlocuirea șoferului. 

• Spatele trebuie rezemat pe spătarul scaunului 

pentru a putea apăsa complet pedala de frână. 
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2. Reglarea rulmentului 

Butonul de reglare 2 se află în față, dedesubt, în centrul 

șezutului. Operatorul va roti butonul în sens contrar acelor 

de ceas pentru scăderea rigidității de reducere a vibrațiilor. 

La rotirea butonului în sensul acelor de ceas, rigiditatea de 

reducere a vibrațiilor va crește. Operatorul poate obține un 

reglaj variabil la infinit între 50 și 120kg prin rotirea 

manuală a butonului de reglare a rigidității de reducere a 

vibrațiilor până ce operatorul se simte confortabil în funcție 

de înălțimea sa. 

3. Reglare în față și în spate 

Maneta de reglare în față și în spate 4 se află în partea stângă 

a scaunului. Poate fi reglat prin ridicarea manetei de reglare 

în față și în spate pe direcția față-spate a scaunului până ce 

atinge poziția ideală. Va fi blocat automat după eliberarea 

manetei. 

4. Reglarea unghiului spătarului 

Ridicați maneta de reglare a spătarului 2, deplasați spătarul 

până ce unghiul acestuia este adecvat, după care eliberați 

maneta pentru blocarea unghiului. 

5. Reglare pe înălțime 

Înălțimea șezutului are trei poziții pe înălțime divizate în trei 

poziții de card. Operatorul îl poate regla după nevoie. La 

efectuarea reglajului, se va susține cu ambele mâini 

substratul de sub pernă și se va trage stabil în sus. Scaunul 

va contacta poziția cardului în cadrul procesului de ridicare 

și se va auzi un sunet specific de reglare. În acest moment, 

scaunul va fi fixat în poziție la eliberare. Dacă este reglat la 

cea mai înaltă poziție, șezutul va fi coborât în cea mai joasă 

poziție prin tragere în sus și apăsare. Domeniul de reglare 

este de 60mm. 

6. Reglarea tetierei pe înălțime 

Apucați tetiera scaunului cu ambele mâini, trageți-o în sus 

sau apăsați-o în jos constant pentru reglare. 

Utilizarea centurii de siguranță (când este instalată) 

Dacă scaunul este echipat cu centură de siguranță, șoferul își 

va prinde centura de siguranță la operarea utilajului. Înainte 

de utilizarea centurii de siguranță, se vor verifica rata de 

slăbire și gradul de prindere ale acesteia. Dacă este necesar, 

centura de siguranță va fi înlocuită la timp. 

Lungimea centurii de siguranță va fi reglată înainte de 

utilizare pentru a garanta că prezintă funcția de garantare a 

siguranței și un anumit confort. Poziția pe centură a 

bulonului de arc al centurii de siguranță poate fi deplasată 

pentru reglarea lungimii centurii. Dispozitivul de blocare al 

centurii de siguranță este în partea stângă a scaunului. 

Dispozitivul va bloca bulonul de arc al centurii de siguranță 

dacă bulonul este inserat în deschiderea dispozitivului. 
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Există un buton roșu în apropierea deschiderii dispozitivului 

de blocare. Bulonul de arc va sări din dispozitivul de blocare 

după apăsarea butonului roșu. Înainte de utilizarea centurii de 

siguranță, dispozitivul de blocare al centurii va fi verificat 

pentru a confirma dacă se închide corect și nu este slăbit. 

Oglindă retrovizoare 

Oglinzile retrovizoare se află la stânga și la dreapta cabinei. 

Înainte de operarea utilajului, oglinzile retrovizoare trebuie 

reglate. Unghiul de ridicare al oglinzilor retrovizoare va fi 

ajustat după rotirea oglinzii pentru a garanta că șoferul are o 

vizibilitate bună în spate. 

Extinctor 

Locașul de instalare pentru montarea suportului extinctorului 

a fost rezervat în partea din spate pe stânga în cabină. 

Extinctorul va fi instalat în conformitate cu legile naționale și 

cerințele locale. (Toți distribuitorii companiei au pregătit 

suportul de extinctor și extinctorul de selectat). 

1. Puncte-cheie în utilizarea extinctorului: 

a) Stați în amonte în bătaia vântului și păstrați o distanță 

adecvată (doi sau trei metri). 

b) Scoateți știftul de siguranță. 

c)  Țineți duza pulverizatorului cu o mână, apăsați maneta 

cu cealaltă mână. 

d)  Aliniați jetul la baza sursei de incendiu. 

2. Inspecții zilnice și instrucțiuni extinctor: 

a)  Presiunea extinctorului va fi verificată la fiecare 

jumătate de an. Dacă indicatorul manometrului este în 

zona roșie, extinctorul va fi completat imediat cu agent 

sau va fi înlocuit cu un extinctor nou. 

b)  Testul hidraulic va fi efectuat la fiecare cinci ani sau 

înainte de suplimentarea cu agent extinctor și poate fi 

utilizat numai dacă trece testul. 

c)  Extinctorul este utilizat în principal pentru incendii 

preliminare. 

Cheie 

Încărcătorul este echipat cu două seturi de chei (două chei per 

set): 

1. Cheie pentru pornirea motorului (3) 

2. Cheie pentru ușile capotelor (stânga și dreapta) și ușa 

cabinei (2) 
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Cupă 

⚠Atenție 

La înlocuirea cu un alt dispozitiv accesoriu, gaura 

știftului de blocare al noului dispozitiv accesoriu se va 

curăța și lubrifia. 

⚠Avertisment 

Pericol de strivire. 

Dispozitivele accesorii în cădere pot produce vătămări 

corporale severe ale personalului. Suportul 

dispozitivului accesoriu trebuie blocat corect înainte de 

operare. 
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Rodajul vehiculelor noi 

Trebuie să se facă rodajul vehiculelor noi. Sarcina va fi 

crescută treptat din ralanti pentru a executa rodajul adecvat 

pentru toate piesele de frecare în scopul prelungirii duratei de 

viață a utilajului. Vehiculele noi trebuie supuse unui rodaj de 

zece ore. În timpul perioadei de rodaj trebuie respectate 

următoarele prevederi: 

1. După pornirea utilajului, acesta va funcționa la viteză 

mică pentru cinci minute astfel încât motorul să execute 

operația adecvată de preîncălzire. 

2. Nu se permite accelerarea bruscă a motorului în etapa de 

preîncălzire. 

3. Pornirea bruscă, accelerarea bruscă, schimbarea bruscă a 

direcției și frânarea bruscă se vor evita, cu excepția 

situațiilor de urgență. 

4. Cu utilajul condus în ralanti, se va trece prin toate 

vitezele, de la cea mică până la cea maximă. În cadrul 

procedurii de condus se va efectua schimbarea stabilă a 

direcției la dreapta și la stânga, precum și frânarea. 

5. În perioada de rodaj, viteza de mers înainte, viteza de 

marșarier și alte viteze vor fi executate pentru un rodaj 

uniform. 

6. Încărcătorul va fi încărcat cu materiale afânate în 

perioada de rodaj. Operarea utilajului nu trebuie să fie 

prea severă și urgentă. Greutatea sarcinii nu trebuie să 

depășească 70% din greutatea nominală. Viteza de 

deplasare nu trebuie să depășească 70% din viteza 

maximă. 

7. Se va acorda atenție stării de lubrifiere a utilajului. Uleiul 

de lubrifiere va fi înlocuit sau suplimentat la timpul 

stipulat. 

8. Trebuie să se acorde atenție temperaturii transmisiei, 

convertizorului de cuplu, punților pe față și pe spate, 

butucilor de roți și frânei cu tambur. Dacă apar fenomene 

de supraîncălzire, se vor depista cauzele și vor fi 

eliminate. 

9. Se va verifica starea de strângere a șuruburilor și 

piulițelor de pe toate piesele. 

Următoarele lucrări vor fi efectuate după ce vehiculul nou 

a trecut prin cele zece ore de rodaj și perioada de rodaj s-

a încheiat: 

10. Se va verifica temeinic starea de strângere a șuruburilor 

și piulițelor de pe toate piesele. În special, se vor verifica 

șurubul capacului cilindrului de aer de pe motorul diesel, 

șurubul conductei de evacuare a aerului, șuruburile de 

fixare ale punților pe față și pe spate, piulițele de pe jante 

și șurubul de prindere al arborelui de transmisie. 
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11. Se vor curăța filtrele grosier și fin pentru uleiul de motor 

și filtrul de carburant. 

12. Se va verifica gradul de întindere a curelei ventilatorului 

și a curelei de motor. 

13. Se va verifica proporția electro-hidraulică și rezerva din 

bateria de acumulatoare. Se va strânge conectorul 

bateriei de acumulatoare. 

14. Se va verifica nivelul de ulei al transmisiei în 

conformitate cu „P165 Verificarea nivelului de ulei 

pentru angrenajele transmisiei”. 

15. Se va verifica etanșeitatea sistemului hidraulic și a 

sistemului de frânare. 

16. Se vor verifica racordul, fixarea și flexibilitatea tuturor 

pârghiilor de comandă. 

17. Se vor verifica temperatura și starea de prindere a 

tuturor pieselor din sistemul electric, starea de 

alimentare electrică a generatorului și starea de 

funcționare a instrumentelor, lămpilor și a semnalului 

de schimbare a direcției. 

După terminarea perioadei de rodaj, se vor efectua și 
următoarele lucrări: 

18. Se vor curăța sita de filtrare din baia carterului de ulei 

pentru transmisie și elementul de filtru al filtrului de ulei 

de pe convertizorul de cuplu. 

19. Se va curăța elementul filtrului de purjare al 

rezervorului de ulei hidraulic. 

20. Se va înlocui uleiul de motor, conform indicațiilor din 

„P150 Înlocuirea uleiului de motor”. În plus, motorul va 

fi întreținut în conformitate cu Manualul de operare și 

întreținere al motorului diesel livrat împreună cu 

utilajul. 

Utilizarea încărcătorului  

Instrucțiuni de utilizare 
1. Motorina folosită de încărcător trebuie să fie pură și 

curată. Numărul de marcă al motorinei va fi conform 

cerințelor. 

2. Uleiul hidraulic de transmisie utilizat de transmisie și 

convertizorul de cuplu și uleiul hidraulic utilizat de 

sistemul hidraulic trebuie să fie curate. 

3. Trebuie să se execute lucrări regulate de întreținere și 

lubrifiere a încărcătorului în conformitate cu 

prevederile. 

4. După pornirea motorului, când temperatura apei este de 

55°C și presiunea de frânare este de 0,4MPa în ralanti, 

va fi condus din nou. 

5. În general, când temperatura aerului este mai mică de - 

5 C, motorul va fi preîncălzit înainte de pornire. 
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6. Vehiculul nu trebuie parcat și pedala de frână nu trebuie 

apăsată la schimbarea vitezei de înaintare la șofat. La 

trecerea din viteză mică la viteză mare, se va elibera 

pedala de accelerație și se va acționa maneta de comandă 

a transmisiei. Apoi se va apăsa pedala de accelerație. La 

trecerea din viteză mare la viteză mică, se va elibera 

pedala de accelerație și viteza va fi schimbată după ce 

viteza a fost redusă încet. 

7. Când catargul și cupa rotativă ajung în poziția necesară, 

maneta de comandă a dispozitivului de lucru va fi readusă 

în poziția mediană. 

8. Schimbarea deplasării înainte și în spate se va executa cu 

vehiculul parcat. 

9. Utilajul poate fi operat la sarcină maximă numai când 

temperatura apei motorului este mai mare de 60°C și 

temperatura uleiului de motor este mai mare de 50°C. La 

operare, temperatura apei și temperatura uleiului de 

motor nu trebuie să fie mai mari de 95°C. Temperatura 

convertizorului de cuplu nu trebuie să fie mai mare de 

120°C. Dacă temperatura este mai mare decât valoarea 

admisă, vehiculul va fi parcat pentru răcire. 

10. Cupa nu trebuie ridicată la înălțimea maximă pentru 

transportul materialelor. Îmbinarea articulată inferioară a 

catargului va fi la circa 400mm până la 500mm deasupra 

solului la transportul de materiale pentru a garanta o 

deplasare stabilă. 

11. În ceea ce privește motorul diesel folosit de încărcător, 

puterea va fi redusă odată cu creșterea altitudinii, a 

temperaturii ambientale și a temperaturii relative. Prin 

urmare, utilizatorul trebuie să acorde atenție mediului 

înconjurător și să obțină puterea reală a motorului diesel 

în condițiile situației de la fața locului la utilizarea 

încărcătorului. 

Pornire 
Verificare comprehensivă înainte de pornire 

1. Se vor inspecta fundul și periferia vehiculului pentru a 

observa să nu fie șuruburi desfăcute și dacă prezintă 

murdărie, pierderi de ulei, pierderi de agent de răcire și 

componente avariate. Se va verifica starea accesoriilor și 

a pieselor hidraulice. 

2. Verificare înainte de pornire: 

a) Se va verifica cantitatea de ulei din rezervorul de 

carburant, prezentată în „P184 Tabel pentru selectarea 

uleiurilor”. 

b) Se va verifica cantitatea de ulei din rezervorul de ulei 

hidraulic, prezentată în „P184 Tabel pentru selectarea 

uleiurilor”. 

c) Se va verifica cantitatea de ulei din baia carterului de 
motor. 
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d) Se va verifica nivelul de apă în rezervorul de apă după 

deschiderea capacului rezervorului de apă. 

e) Se va verifica etanșeitatea tuturor conductelor de ulei, 

de apă, de gaze și toate piesele. 

f) Se va verifica etanșeitatea conductelor și a zonelor din 

jurul sistemului hidraulic. 

g) Se va verifica cablajul bateriei de acumulatoare. 

h) Se va verifica presiunea pneurilor. Presiunea de umflare 

a pneurilor este prezentată în „P86 și P87 Performanță 

tehnică și parametri”. 

i) Se vor verifica toate manetele de comandă pentru a 

confirma că sunt flexibile și în pozițiile neutre. 

j) Se va regla poziția scaunului astfel încât să puteți 

controla confortabil utilajul. Reglarea scaunului este 

prezentată în „P118 Reglarea scaunului”. 

k) Se va verifica centura de siguranță a scaunului (dacă are 

una) și variate dispozitive de siguranță. 

l) Se va verifica dacă toate pârghiile de comandă și 

luminile de atenționare funcționează normal. 

m) Motorul poate fi pornit după confirmarea că secționorul 

bateriei și tija de blocare a cadrelor au fost deschise prin 

confirmare; roata nu a fost blocată, capacele de pe toate 

porturile de inspecție și capota motorului au fost închise 

și asigurate, carburantul este suficient și toate piesele 

sunt în stare normală. 
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Pornirea motorului 

1. Instrucțiuni pentru pornirea motorului: 

a) Înainte de pornire, maneta de comandă a dispozitivului 

de lucru al încărcătorului trebuie să fie în poziția neutră, 

maneta de comandă a transmisiei trebuie să fie în viteza 

neutră și comutatorul în poziția inițială. 

b) Acceleratorul nu trebuie reglat în cea mai mare poziție la 

momentul pornirii pentru a preveni avarierea pieselor 

motorului diesel. 

c) Motorul va fi pornit în conformitate cu pașii corecți de 

pornire a motorului. 

2. Pași pentru pornirea motorului: 

a) Maneta de comandă a transmisiei din partea stângă sub 

volan este în viteza neutră. 

b) Cheia de pornire este rotită în poziția „I” în sensul acelor 

de ceas și întrerupătorul electric principal este conectat. 

c) Se apasă ușor pe accelerație și motorul poate fi pornit 

după rotirea în poziția (0) în sensul acelor de ceas. Cheia 

întrerupătorului demaror va fi eliberată după pornire, 

cheia va reveni automat în poziția „f\ Timpul de pornire 

nu trebuie să fie mai mic de 5 până la 10 secunde (timpul 

de lucru continuu al motorului demaror nu trebuie să fie 

mai mare de 15 secunde). 

d) Dacă nu pornește, trebuie să se încerce din nou la un 

interval mai mare de 1 minut. Dacă motorul nu pornește 

la trei încercări succesive, se poate încerca din nou după 

depistarea cauzelor și eliminarea defecțiunilor. 

După pornirea motorului 

1. Claxonați și decuplați frâna de parcare. 

2. Motorul va fi utilizat la viteză mică. Dacă manometrul 

pentru uleiul de motor nu poate indica domeniul normal 

în zece secunde, motorul va putea fi pornit după 

depistarea motivelor. Altminteri, se va produce o avarie 

de motor. 

3. Când presiunea uleiului de motor nu atinge valoarea 

stipulată, dacă viteza motorului este prea mare, se va 

avaria turbosuflanta. 

4. Pentru creșterea temperaturii elementelor hidraulice, se 

va acționa repetat maneta de comandă a dispozitivului de 

lucru astfel încât uleiul hidraulic, prin preîncălzire, să 

curgă circular în toți cilindrii de ulei hidraulic și în toate 

conductele hidraulice. 
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5. După pornirea motorului diesel, acesta va intra în ralanti 

pentru câteva minute pentru a garanta lubrifierea 

adecvată (cum ar fi a turbosuflantei ș.a.m.d.); apoi, 

motorul își va crește viteza treptat la 1.000r/min-

1.200r/min pentru funcționare sub sarcină parțială. În 

cadrul procedurii de operare, trebuie să se acorde atenție 

la modificările valorilor indicate de instrumente. 

6. Motorul nu trebuie utilizat la viteză mare în viteza 

neutră sau la viteză mică mai mult de 20 de minute în 

continuu. 

7. Dacă este necesar, motorul va fi utilizat în viteză neutră. 

În plus, sarcina trebuie mărită constant sau motorul va 

fi utilizat la viteză medie. 

8. Trebuie verificat dispozitivul accesoriu pentru a 

confirma dacă a fost blocat în siguranță prin folosirea 

metodei utilizate la împingerea dispozitivului accesoriu 

pe sol. 

Deplasare 
Pornire 

1. Pentru a preveni accidentele, personalul neimplicat în 

staționeze în apropierea vehiculului înainte de 

deplasare, iar vehiculul trebuie ținut tot timpul sub 

control. 

2. Se ridică catargul, cupa este inversată și se va menține 

postura de deplasare. 

3. Maneta de comandă pentru transmisie este poziționată 

în viteza I de înaintare sau în viteza I de mers cu spatele. 

4. Se va apăsa pedala de frână, comutatorul frânei de 

parcare vine eliberat pentru anularea frânei de parcare. 

5. Se eliberează pedala de frână, se apasă încet pe pedala 

de accelerație și încărcătorul se deplasează înainte sau 

înapoi. 

6. Siguranța la deplasare poate fi garantată numai când 

presiunea vehiculului este mai mare decât presiunea de 

frânei de siguranță (0,4 MPa). 

7. Cupa nu trebuie ridicată la înălțimea maximă pentru 

transportul materialelor. Îmbinarea articulată inferioară 

a catargului va fi la circa 400mm până la 500mm (16in-

20in) deasupra solului la transportul de materiale pentru 

a garanta o deplasare stabilă. 
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⚠Atenție 

• Este strict interzisă deplasarea la viteză mare în 

pantă sau pe drumuri în stare proastă. 

• Se va selecta viteza adecvată înainte de a părăsi 

panta și se interzice schimbarea vitezelor în timpul 

ieșirii din pantă. 

• Este strict interzisă depășirea vitezei stipulate la 

ieșirea din pante. Se poate folosi pedala de frână (nu 

se poate utiliza pedala de frână din stânga dacă sunt 

instalate pedale duble de frână) pentru reducerea 

vitezei. 

1. La schimbarea vitezelor, se va apăsa corespunzător 

pedala de accelerație pentru a preveni un impact prea 

mare la nivelul sistemului de acționare. 

2. Pentru confortul șoferului și prelungirea la maxim duratei 

de viață a elementului de acționare, schimbarea direcției 

de deplasare va fi executată după ce vehiculul a fost 

parcat (din mers înainte pe mers cu spatele și din mers cu 

spatele pe mers înainte). 

3. Dacă se schimbă viteza în timpul deplasării, vehiculul nu 

trebuie parcat și nu trebuie să se apese pedala de frână. Se 

va elibera pedala de accelerație și se va acționa levierul 

schimbătorului de viteze pentru trecerea din viteză mică 

pe viteză mare și abia apoi se va apăsa pe accelerație. La 

trecerea din viteză mare pe viteză mică, se va elibera 

pedala de accelerație și viteza va fi schimbată după ce 

viteza a fost redusă încet. 

Manevre de direcție 

⚠Avertisment 

• Când vehiculul se deplasează la viteză mare, 

manevrele de direcție bruște sau în pante abrupte 

sunt interzise. 

• La deplasarea în linie dreaptă, dacă motorul este 

oprit, vehiculul nu poate executa viraje. 

Conversie între transmisie, deplasare înainte și în spate 

1. Vehiculul poate executa un viraj la rotirea volanului pe 

schimbarea de direcție în timpul deplasării. 

2. Vehiculul este centrat pe axul de rotație. Cadrele din față 

și din spate se vor plia și se va schimba direcția. 
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1. Dacă nu este necesar, nu trebuie pus piciorul pe pedala 

de frână. 

2. Dacă nu este necesar, pedala nu trebuie apăsată repetat. 

3. Dacă transmisia trebuie să fie în viteza neutră la frânare, 

se va apăsa întrerupătorul basculant de întrerupere a 

curentului electric pentru întreruperea puterii de ieșire a 

transmisiei. La eliberarea întrerupătorului basculant de 

întrerupere a curentului electric, utilajul va intra automat 

în viteza utilizată înainte de frânare. 

4. La ieșirea din pante se interzice oprirea motorului. 

Levierul schimbătorului de viteze nu trebuie trecut în 

viteza neutră. 

Parcare 

Pași de parcare 

1. Se reduce viteza motorului. 

2. După ce vehiculul este parcat stabil prin eliberarea 

pedalei de accelerație și apăsarea pedalei de frână, toate 

manetele de comandă a vitezei trebuie trecute în viteza 

neutră. 

3. Cupa sau alt dispozitiv de lucru se va coborî pe sol și va 

fi plasat(ă) orizontal. 

4. Vehiculul este parcat în siguranță. Se va apăsa 

comutatorul frânei de parcare astfel încât utilajul să fie 

în starea de frânare. 

5. Utilajul este parcat pe teren plat. Nu vor exista pericole 

de căderi de roci, alunecări de teren sau inundații. Dacă 

utilajul trebuie parcat temporar pe taluzuri, se va utiliza 

pene pentru blocarea roților în scopul prevenirii 

deplasării utilajului. 

Frânare 

⚠Avertisment 

Când vehiculul se deplasează nu trebuie utilizat 

comutatorul frânei de parcare pentru reducerea vitezei 

vehiculului sau pentru parcarea vehiculului, cu excepția 

situațiilor de urgență (cum ar fi: frâna de serviciu nu are 

forța necesară). Dacă a fost utilizată, se va verifica și 

înlocui plăcuța de frână după decuplarea frânei. 
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1. Pentru menținerea lubrifierii și răcirea turbosuflantei, 

motorul va fi pus în funcțiune la viteză de ralanti pentru 

aprox. cinci minute înainte de a parca pentru ca toate 

piesele să fie răcite uniform. 

2. Apăsați comutatorul frânei de parcare. 

3. Rotiți cheia în poziția „  ” și păstrați-o corespunzător 
după ce o scoateți. 

Părăsirea încărcătorului 

1. Scara și balustrada se vor utiliza la coborârea din vehicul. 

Operatorii trebuie să stea cu fața la încărcător când 

coboară. Se interzice sărirea de pe vehicul. 

2. Dacă motorul este în funcțiune, este necesar să se acorde 

atenție la părăsirea cabinei. Operatorii nu trebuie să 

învârtă accidental volanul. 

3. Se va verifica structura motorului pentru a confirma că 

nu sunt substanțe fragmentate. Dacă există, vor fi imediat 

îndepărtate pentru a preveni incendiile. 

4. Se vor îndepărta toate substanțele inflamabile din jurul 

vehiculului pentru a preveni incendiile. 

5. Se vor închide ușa, geamul și ușa laterală și cheile vor fi 

scoase și nu vor fi lăsate în încuietori. 

Următoarele lucrări trebuie efectuate după terminarea 
lucrului zilnic 

1. Se va verifica rezerva de carburant. 

2. Se vor verifica nivelul de ulei și gradul de curățenie în 

carterul motorului. Dacă nivelul de ulei este prea mare și 

uleiul este subțire, se va determina și se va elimina cauza. 

3. Se vor verifica toate conductele de ulei, conductele de apă 

și toate piesele pentru a confirma că nu prezintă nicio 

pierdere. 

4. Se vor verifica fixarea și etanșeitatea transmisiei, 

convertizorului de cuplu, pompei de ulei hidraulic, 

mecanismului de direcție, punților pe față și pe spate. 

Dacă sunt supraîncălzite. 

5. Se vor verifica pentru fixare prizoanele de pe jante, 

șurubul arborelui de transmisie și toate bolțurile pentru a 

vedea dacă sunt desfăcute. 

6. Dacă dispozitivul de lucru este normal; 

⚠Atenție 

Înainte de a se răci motorul, se interzice tragerea axului 

flexibil de comandă pentru oprire pentru oprirea 

motorului. 

Pași pentru oprirea motorului 



 

134 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

 

7. Se vor verifica aspectul și presiunea pneurilor. 

8. Se va injecta unsoare în toate punctele de lubrifiere ale 

dispozitivului de lucru. 

9. Aspectul utilajului și se vor îndepărta murdăria și 

corpurile străine din cupă. 

Operare 
Pregătire pentru operare 

Amplasamentul va fi eliberat de obstacole, găurile vor 

fi aduse la nivel și 

se vor elimina barierele care dăunează și împiedică operarea, 

precum eliminarea rocilor ascuțite. 

Mod de operare 

1. Operații de încărcare 

a) Când încărcătorul lucrează cu un camion, în special 

atunci când distanța de transport este relativ mare, 

eficiența de funcționare va crește. 

b) La operarea utilajului în cooperare, încărcătorul va 

săpa materiale și camionul va fi responsabil pentru 

transportul pe distanțe mari și descărcare. 

c) Modurile de încărcare sunt în general două: 

➢ Încărcare încrucișată 

Încărcătorul va fi plasat cu fața înspre halda de 

materiale și cupa va fi umplută cu materiale. 

Încărcătorul va da înapoi și apoi autobasculanta va 

fi plasată între încărcător și halda de materiale. 

Această metodă de încărcare necesită cel mai scurt 

timp. Prin urmare, poate reduce eficient timpul de 

circulație în cea mai mare măsură. 

➢ Încărcare în V 

Autobasculanta va fi poziționată astfel încât 

unghiul dintre ea și direcția în spate a încărcătorului 

să fie de circa 60°. După umplerea cupei cu 

materiale, încărcătorul va da în spate și se va 

deplasa înspre autobasculantă după o rotație la un 

anumit unghi. Cu cât este mai mic unghiul în V la 

operarea încărcătorului, cu atât va fi mai mare 

eficiența de lucru. 

2. Operații de săpare 

a) Săpare în blocuri de sol sau roci agregate 

La săpare în blocuri de sol sau roci agregate, vehiculul va fi 

îndreptat înspre halda de materiale și operarea lui va fi 

executată în conformitate cu următoarele cerințe: 
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➢  La coborârea cupei când vehiculul se deplasează 

înainte, vehiculul va fi parcat când cupa se află la 30 

cm deasupra solului și apoi cupa vine coborâtă 

încet. 

➢  În cazul lovirii cupei de sol, roata din față se va 

desprinde de la sol și va patina. 

➢  Se va reduce imediat viteza în fața haldei de 

materiale. La viteză variabilă se va apăsa pedala de 

accelerație și cupa va fi inserată în halda de 

materiale. 

➢  Dacă materialele constau din agregate concasate, 

cupa va fi ținută orizontal. Dacă materialele constau 

din piatră, cupa va fi ținută la un anumit unghi. 

⚠Atenție: 

Piatra nu trebuie să fie sub cupă, pentru că va 

determina desprinderea de la sol a roții frontale și 

patinarea ei.   Încărcătorul va fi în centrul cupei. 

Dacă centrul de greutate este pe o parte a cupei, se va 

pierde echilibrul. 

➢ La inserarea cupei în halda de materiale, catargul va 

fi ridicat astfel încât cupa să nu pătrundă prea adânc 

în haldă. Pneurile vor genera o forță de tracțiune 

suficientă prin ridicarea catargului. 

➢ Când cupa este plină cu suficiente materiale, se va 

acționa maneta cupei pentru colectare astfel încât 

cupa să se umple cu materiale. 

⚠Atenție: 
La inserarea cupei în halda de materiale sau la 

excavarea de materiale, roata din față se va 

desprinde de pe sol și va patina. 

➢ Dacă încărcătura din cupă este prea mare, cupa va fi 

inversată imediat și se va colecta materialul, iar 

excesul de material se va îndepărta pentru a preveni 

împrăștierea de materiale la transport. 



 

136 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

La săparea de materiale pe teren plat, marginea cazmalei va 

fi ușor îndreptată spre sol conform ilustrației din figură. Dar 

încărcătura nu trebuie să fie centrată într-o parte pentru că 

va produce dezechilibru. Se va utiliza viteza I pentru operare 

cu grijă. 

➢ Marginea cazmalei va fi îndreptată ușor spre fund. 

➢ Când vehiculul se deplasează înainte, maneta de 

comandă a catargului va fi acționată astfel încât 

catargul să coboare la o poziție adecvată și să poată 

fi îndepărtat solul subțire în cadrul procesului de 

execuție. 

➢ Când vehiculul se deplasează înainte, maneta de 

comandă a catargului va fi împinsă ușor înainte și 

înapoi pentru a reduce rezistența când vehiculul se 

deplasează înainte. 

3. Operații de manipulare 

Manipularea independentă poate fi adoptată în următoarele 

situații: 

a) Camionul nu poate fi utilizat pe soluri prea moi și pe 

drumuri nenivelate. 

b) Dacă distanța este până la 500 de metri, nu este 

economic să se utilizeze camionul. 

c) Viteza de manipulare este determinată în funcție de 

distanța de manipulare și starea terenului. 

d) Pentru garantarea siguranței, stabilității și unei 

vizibilități bune la manipulare, cupa va fi ridicată în 

poziția maximă (cupa intră în contact cu blocul limitator 

al catargului) și îmbinarea articulată inferioară a 

catargului se află în poziția de transport (circa 400mm 

până la 500mm deasupra solului). 

4. Operații de descărcare 

a) După ce camionul sau depozitul descarcă materialele, 

catargul va fi ridicat în poziția cupei (când este înclinată 

în cea mai întinsă poziție) până ce nu mai poate atinge 

platforma camionului și halda de materiale. Se va 

acționa maneta de comandă a cupei astfel încât cupa să 

se încline și să se descarce. Materialele pot fi descărcate 

complet sau parțial cu autorul manetei de comandă. 

Acțiunea trebuie să fie 

 

b) Săpat de materiale pe teren plat 

Atenție 

La execuția operației de săpare, lateralele cupei vor fi 

încărcate uniform și se va încerca evitarea operațiilor cu 

încărcare laterală. Încărcătorul va fi îndreptat drept, iar 

cadrele din față și din spate nu trebuie să formeze 

unghiuri. 
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Reduceți viteza la descărcare pentru a reduce impactul 

materialelor pentru camion. 

b)  Când materialele aderă la cupă, se poate acționa repetat 

maneta de comandă a cupei pentru a face cupa să se 

încline înainte sau înapoi și să determine căderea 

materialelor de la vibrațiile cupei. 

c) După finalizarea operației de descărcare, cupa va fi 

așezată orizontal și se va acționa maneta de comandă a 

catargului pentru coborârea catargului pentru 

următoarea operație ciclică. 

5. Operații de manipulare 

Cupa va fi așezată pe sol și vehiculul se va deplasa înainte 

prin apăsarea pe accelerație. La depistarea unui blocaj al 

vehiculului, catargul poate fi ridicat ușor și deplasat înainte. 

Se va acționa maneta de comandă între ridicare și coborâre 

la controlarea ridicării și coborârii catargului. Catargul nu 

trebuie ridicat sau coborât în nicio poziție pentru a garanta 

succesul operației de manipulare. 

6. Operații de nivelare 

Cupa se va suprabraca complet astfel încât placa de tăiere să 

atingă solul; pentru pavaje dure, maneta de comandă a 

catargului va fi pusă în poziția de flotare. Pentru pavaje moi, 

va fi plasată în centru; după conectarea vitezei de marșarier, 

se va utiliza placa de tăiere pentru nivelarea terenului. 

7. Operații de remorcare 

⚠ Atenție 

În timpul operațiilor de manipulare se va acorda o 

atenție deosebită temperaturii uleiului hidraulic de 

lucru. Dacă temperatura uleiului este prea mare, 

utilajul va fi oprit și lucrul se va relua după reducerea 

temperaturii uleiului. 

⚠Avertisment 

 Înainte de remorcare, trebuie să se aplice frâna de 

parcare și roțile vor fi blocate pentru a preveni 

rularea încărcătorului. 

 La remorcare, trebuie să aveți grijă ca să evitați 

vătămările corporale severe și accidentele fatale. 

a) Dacă este posibil, motorul vehiculului remorcat va fi ținut 

în funcțiune astfel încât să se poată opera frâna și direcția. 
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1 Pivot de remorcare 

2 Contragreutate 

b) Dacă motorul vehiculului remorcat nu poate fi pornit 

sau dacă din alte motive nu se poate stabili presiunea 

pentru decuplarea frânei de parcare, poate fi desfăcută 

prin 

metodă mecanică, cum ar fi demontarea arborilor 

de transmisie de pe față și spate. Când nu poate fi 

acționată 

direcția, se va demonta cilindrul de ulei pentru direcție. 

⚠Atenție: Această metodă este numai pentru a permite 

tractarea. Frâna de parcare va fi imediat recuperată după 

finalizarea tractării. 

c) Gaura de legătură de pe cadrul din spate de la interiorul 

roții din spate este folosită numai pentru ridicare și 

legare și nu trebuie utilizată pentru tracțiune. 

d) Dacă vehiculul de remorcat nu are frâne. nu se pot folosi 

dispozitive flexibile de remorcare, ci numai bare fixe. 

Pivotul de remorcare 1 va fi introdus în contragreutatea 

2 și bara de remorcare va fi conectată la pivotul de 

remorcare din spatele încărcătorului. 

e) Dacă vehiculul de tractat nu poate controla direcția sau 

nu are frâne, nimeni nu trebuie să urce la bordul 

vehiculului defect. 

f) Cablul sau pivotul de remorcare va fi verificat pentru a 

confirma că are o rezistență suficientă ca să suporte 

greutatea vehiculului tractat. Dacă vehiculul trebuie să 

traverseze terenuri noroioase sau pante, se vor utiliza 

două cabluri sau două bare remorcare care pot suporta 

cel puțin de 1,5 ori greutatea utilajului. 

g) Unghiul cablului de remorcare va fi redus pentru a 

garanta că unghiul dintre cablu și linia centrală a celor 

două vehicule este până în 30°. Înălțimea punctelor de 

remorcare de pe cele două vehicule va fi similară. 

h) Racordul dintre vehiculul tractat și vehiculul tractor va 

fi solid. 

i) Greutatea vehiculului sau a utilajului tractor nu poate fi 

mai mică decât încărcătorul tractat și trebuie să aibă o 

forță de tractare și o capacitate de frânare suficiente 

astfel încât să poată trage și să poată frâna două vehicule 

la deplasarea în susul sau în josul pantelor. 

j) La tractarea vehiculului în josul unei pante, se va utiliza 

un vehicul cu o forță de tractare și o capacitate de 

frânare suficiente și un alt vehicul care să tragă din 

spatele vehiculului tractat, ceea ce poate garanta că nu 

se va pierde controlul asupra vehiculului tractat și că 

acesta nu se va răsturna. 

k) Pornirea și oprirea vor fi lente și se va aprinde lumina 

de semnalizare de alarmă în timpul tractării. 

l) La tractarea încărcătorului, viteza de tractare nu trebuie 

să fie mai mare de 10km/h. Vehiculul va fi tractat la cea 

mai apropiată instalație de reparații cât mai mult posibil.  
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Dacă distanța de remorcare este mai mare de 10km sau 

dacă viteza de tractare este mai mare de 10km/oră, 

trebuie demontați arborii de transmisie de pe față și de pe 

spate sau încărcătorul trebuie plasat pe pistă pentru 

transport. 

Demontarea arborelui de transmisie: 

 Încărcătorul va fi parcat pe un teren plat. 

Se vor respecta instrucțiunile de întreținere și pentru 

reparații. 

 Se vor decupla toate frânele. 

 Se va demonta șurubul arborelui de transmisie și 

arborele de transmisie se va scoate de pe arborele 

motor. 

⚠ Atenție: După demontarea arborelui motor, funcția 
frânei de parcare nu va mai fi activă; motorul nu poate fi 

pornit prin tractare. Dacă există prevederi naționale în 

acest sens, operarea se va efectua în conformitate cu 

aceste prevederi. 

m) După tractare, înainte de a desprinde bara de remorcare 

și cablul din sârmă de oțel, vehiculul va fi parcat pe un 

teren plat dacă este posibil și roțile vor fi blocate pentru 

a preveni rularea vehiculului. Dacă frâna de parcare este 

decuplată prin metoda mecanică, va fi recuperată. 

⚠ Atenție: Dacă nu ați restaurat frâna de parcare 

înainte de părăsirea încărcătorului, trebuie să lăsați un 

semn pe volan care să explice cum că frâna de parcare nu 

funcționează. 

Operare pe vreme rece  

Instrucțiuni de utilizare la temperaturi scăzute 

Dacă temperaturile sunt prea scăzute, pornirea motorului va 

fi dificilă; este posibil ca radiatorul să înghețe. Prin urmare, 

se vor realiza următoarele puncte: 

• Se vor folosi carburant, ulei hidraulic și ulei de lubrifiere 

de vâscozitate mică. Se va umple rezervorul de antigel. 

Uleiul specific este indicat în „P184 Tabel de selectare a 

uleiurilor”. 

• Instrucțiuni de utilizare pentru antigel: 

1. Nu se poate utiliza antigel cu conținut de metan, etanol și 

alcool propilic. 

2. Nu trebuie utilizat niciun agent hidroizolant indiferent că 

ar fi utilizat independent sau împreună cu antigel. 

3. Nu se permite amestecarea de antigeluri diferite. 
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• Instrucțiuni de utilizare a bateriei de acumulatoare: 

1. Când temperatura ambientală este scăzută, capacitatea 

bateriei de acumulatoare se va reduce și ea. Dacă 

nivelul de încărcare al bateriei de acumulatoare este 

mic, este posibil ca electrolitul să fie înghețat. Veți 

menține nivelul de încărcare aproape de 100% cât mai 

mult posibil și veți realiza izolația termică. În acest fel, 

motorul va putea fi pornit cu ușurință în ziua următoare. 

2. Dacă bateria de acumulatoare este înghețată, nu poate fi 

încărcată sau nu poate fi pornit motorul. Bateria de 

acumulatoare va fi demontată și pusă în seră sau în apă 

caldă (a nu se permite pătrunderea apei în bateria de 

acumulatoare). Temperatura va fi crescută treptat la 15 

°C, altminteri, bateria poate exploda. 

3. În regiunile extrem de reci se vor folosi baterii de 

acumulatoare rezistente la frig extrem. 

• Instrucțiunile cu operații de efectuat după ziua de lucru 
au fost finalizate 

Pentru a preveni înghețarea utilajului și afectarea 
funcționării lui în ziua următoare, trebuie efectuate 
următoarele lucrări: 

1. Nămolul și apa de pe utilaj vor fi îndepărtate complet 

pentru a preveni pătrunderea nămolului, apei sau 

zăpezii în locurile etanșate și înghețarea și avarierea 

elementului de etanșare. 

2. Vehiculul va fi parcat pe teren uscat și tare. Dacă nu 

este posibil, vehiculul va fi parcat pe o placă de lemn. 

Utilizarea unei plăci de lemn poate preveni înghețarea 

vehiculului la sol, astfel încât să poată fi condus a doua 

zi. 

3. Capacitatea bateriei de acumulatoare la temperaturi 

scăzute va scădea în mod vizibil. Bateria de 

acumulatoare va fi acoperită sau va fi transferată într-

un loc cald, urmând să fie reasamblată înainte de 

începerea lucrului în ziua următoare. 

4. Dacă temperatura aerului este mai mică de 0C, când nu 

se pune antigel în apa de răcire, fundul rezervorului de 

apă și toate supapele de golire a apei de pe motor vor fi 

deschise pentru descărcarea completă a apei de răcire 

din sistemul de răcire și evaporatorul sistemului de aer 

condiționat pentru a preveni fisurarea de la îngheț a 

utilajului și a pieselor. Dacă s-a pus antigel în apă, se 

vor efectua operațiile în conformitate cu instrucțiunile 

de pe tăblița pentru antigel. 

⚠ Atenție 

La umplerea cu antigel, trebuie să păstrați distanța față 

de flăcările deschise. 
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După ce se mai încălzește vremea 

După ce se mai încălzește afară, părțile corespondente vor fi 

înlocuite cu ulei de motor, carburant și ulei hidraulic adaptate 

la temperatura ambientală. 
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Depozitare 

Înainte de depozitare 

Dacă încărcătorul trebuie depozitat pe termen lung, trebuie 

să respectați următoarele instrucțiuni: 

1. Dacă este posibil, încărcătorul va fi parcat pe teren plat. 

Dacă nu se poate, se vor bloca roțile pentru a preveni 

rularea vehiculului și dispozitivul accesoriu va fi 

coborât pe sol. În plus, vor fi verificate toate 

comutatoarele și toate manetele de comandă pentru a 

confirma că sunt în pozițiile de „închis” și mediană. Se 

va apăsa comutatorul frânei de parcare astfel încât 

utilajul să fie în starea de frânare pentru staționare. Se 

vor închide toate acoperitorile, geamurile și ușile. 

2. Toate piesele vehiculului vor fi curățate și uscate. 

Componentele expuse vor fi unse cu un strat de agent 

antirugină și vehiculul va fi lubrifiat complet. 

Suprafețele nevopsite (cum ar fi partea expusă a 

cilindrului de ridicare și tija pistonului cilindrului de 

direcție) vor fi acoperite cu un strat subțire de unsoare 

de lubrifiere. 

3. Se va verifica presiunea pneurilor și pneurile vor fi 

ferite de lumină solară puternică. 

4. Rezervorul de carburant și rezervorul de ulei hidraulic 

vor fi umplute până la marcajul superior. 

5. Catodul bateriei va fi demontat și apoi va fi acoperită 

sau demontată de pe vehicul și apoi depozitată separat. 

La depozitare 

1. Depozitare zilnică 

a) Cupa va fi păstrată pe sol, la orizontală. Vehiculul va fi 

depozitat pe un teren plat. Va fi depozitat la interior, 

într-un loc cât mai uscat posibil. Dacă este depozitat la 

exterior, acoperiți-l cu o prelată. 

b) Întrerupătorul demaror va fi pus în poziția „ | ” 

c) Maneta de comandă a dispozitivului de lucru va fi 

împinsă înainte și înapoi de două sau trei ori. În plus, 

maneta va fi ținută pentru trei secunde la capăt pentru a 

degaja presiunea reziduală din cilindrul de ulei și 

furtun. Apoi, maneta de comandă va fi pusă în poziția 

mediană. 

d) Pârghia de comandă a transmisiei va fi pusă în viteza 

neutră și se va apăsa comutatorul frânei de parcare. 
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e) Întrerupătorul demaror va fi plasat în poziția „O” și 

apoi cheia va fi scoasă din contact și se va păstra 

corespunzător. 

f) Se va folosi un levier fix pentru conectarea cadrelor din 

față și din spate. 

g) Toate piesele cu încuietori vor fi încuiate bine și cheia va 

fi scoasă și păstrată corespunzător. 

2. Depozitare pe termen lung 

Depozitarea utilajului se împarte în depozitare pe termen lung 

și depozitare pe termen scurt. Perioada de depozitare pe 

termen scurt nu poate să fie mai mare de două luni și perioada 

de depozitare pe termen lung este de peste două luni. Locul 

de depozitare a încărcătorului va fi acoperit, ventilat și uscat 

și nu va prezenta substanțe și gaze corozive și periculoase. 

Înainte de depozitarea încărcătorului, piesele expuse, care se 

corodează ușor (cum ar fi tijele și axele pistoanelor) vor fi 

acoperite cu unsoare antirugină. Înainte de depozitarea pe 

termen lung, suprafața corpului utilajului va fi ceruită pentru 

prevenirea coroziunii. 

a) Când încărcătorul nu este utilizat o lună 

➢ În plus față de instrucțiunile pentru „depozitare zilnică”, 

trebuie implementate și următoarele puncte: 

➢ Vehiculul va fi pus în funcțiune o dată pe săptămână și se 

va manipula și dispozitivul de lucru pentru utilizare în 

orice moment. 

b) Când încărcătorul nu este utilizat mai mult de o lună 

➢ În plus față de instrucțiunile pentru „depozitare zilnică”, 

trebuie implementate și următoarele puncte: 

➢ Se va verifica punctul de alimentare cu ulei de pe toate 

piesele pentru a confirma că sunt alimentate cu cantitatea 

stipulată de ulei. 

➢ Luând în calcul șiroaiele de apă în sezonul ploios, 

încărcătorul va fi parcat pe un pavaj dur și înalt. 

➢ Bateria de acumulatoare va fi demontată. 

⚠Atenție: Chiar dacă este parcat la interior, dacă este un 

loc cald sau umed, bateria de acumulatoare va fi 

depozitată într-un alt loc, care va fi uscat și se va încărca 

o dată pe lună. 

➢ Se vor acoperi locurile cu umezeală (dispozitiv de 

ventilație, filtru de aer). 

➢ Presiunea pneurilor va fi reglată la valoarea standard. Se 

vor verifica pneurile pentru abraziune și deteriorare. 

➢ Pentru eliminarea sarcinii suportate de pneuri, cel mai 

bine este ca vehiculul să fie ridicat și suspendat. Dacă nu 

poate fi ridicat, presiunea trebuie verificată o dată pe 

săptămână pentru menținerea unei presiuni adecvate. 
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➢ Se vor implementa inspecții o dată pe săptămână 

astfel încât vehiculul să poată fi readus la starea de 

punere în funcțiune. După pornirea motorului și 

efectuarea operației adecvate de încălzire, vehiculul 

va fi deplasat înainte și înapoi. Înainte de operarea 

dispozitivului de lucru, se va curăța unsoarea de pe 

tija pistonului. După finalizarea operării, va fi 

acoperit din nou cu unsoare. 

După depozitare 

După scoaterea încărcătorului din depozitare pe termen lung, 

trebuie efectuate următoarele operații: 

1. Se va îndepărta acoperitoarea pusă pentru prevenirea umezelii. 

2. Se va îndepărta unsoarea antirugină cu care au fost 

acoperite piesele expuse. 

3. Carterul motorului, transmisia și osiile motoare vor fi 

curățate, uleiul va fi descărcat și înlocuit cu ulei nou. 

4. Se vor descărca poluanții și apa din rezervorul de ulei 

de lucru și din rezervorul de carburant. 

5. Se va scoate capacul cilindrilor motorului. Se vor umple 

cu ulei supapa și arborele oscilant. Se va verifica starea 

de lucru a tuturor supapelor. 

6. Bateria de acumulatoare, care a fost demontată, va fi 

reasamblată și conectată la cabluri. 

7. Presiunea pneurilor va fi reglată la presiunea stipulată. 

8. Se va efectua inspecția înainte de operare. 

9. Se va efectua operația de încălzire. 

10. Toate îmbinările articulate vor fi umplute cu unsoare de 

lubrifiere. 

⚠Atenție: Dacă încărcătorul nu a fost întreținut și 

reparat lunar pe timpul depozitării, vă veți consulta cu 

Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. 

sau cu distribuitorul Shandong Lingong. 
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Dispozitive accesorii 

⚠Avertisment 

Risc de accidente fatale 

Utilizarea dispozitivului accesoriu pentru ridicare sau 

transport poate produce vătămări corporale severe prin 

strivire sau accidente fatale (decese). 

Dispozitivul accesoriu nu trebuie utilizat pentru ridicarea 

sau transportul personalului. 

În ceea ce privește capacitatea utilajului, utilizarea 

dispozitivului accesoriu adecvat pentru o operație specifică 

constituie un factor decisiv. 

Respectați instrucțiunile din manualul de operare și de 

întreținere. 

Proprietarul utilajului va fi responsabil pentru dispozitivele 

accesorii instalate pe utilaj. Proprietarul utilajului va fi 

responsabil și pentru siguranța combinației utilaj - dispozitiv 

accesoriu. 

Vă rugăm să contactați distribuitorul Shandong Lingong 

pentru a obține un exemplar cu directorul de dispozitive 

accesorii pentru mai multe detalii despre selectarea 

dispozitivului accesoriu. 

Stabilitatea utilajului se va modifica din cauza diferențelor 

dintre dispozitivul accesoriu și densitatea materialelor. 

Utilajul este prevăzut cu funcție de coborâre pe sol a 

dispozitivului accesoriu sau a dispozitivului de lucru la 

oprirea accidentală a motorului. La oprirea motorului, se va 

acționa încet pârghia de comandă a dispozitivului de lucru 

pentru coborârea dispozitivului accesoriu sau a dispozitivului 

de lucru pe sol. 
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Degajarea presiunii 

Presiunea reziduală din furtunuri va produce o mare 

dificultate la închiderea și declanșarea conectorului de 

schimbare rapidă. 

La deconectarea furtunului hidraulic, această problemă 

poate fi depășită prin degajarea presiunii din sistemul 

hidraulic. 

1. Opriți motorul 

2. Contactul de aprindere este în poziția „|” 

3. Pârghiile de comandă cu funcțiile relevante vor fi 

deplasate înainte și înapoi și vor fi menținute la capăt 

timp de trei secunde. 

După degajarea presiunii, furtunul va fi „slăbit”. 

Dispozitivul accesoriu trebuie să cadă pe sol la degajarea 

presiunii. 

Presiunea reziduală din dispozitivul accesoriu hidraulic 

poate fi degajată prin slăbirea piuliței de dintre furtun și 

conducta de ulei hidraulic și apoi strângerea ei la loc. Între 

timp, se va acorda atenție și dispozitivul accesoriu va fi ținut 

sub observație. 

Se va colecta lichidul de ulei rezidual. 
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Diagramă de semnale 

Dacă vizibilitatea operatorului este restricționată, cum ar fi 

cazul la o sarcină voluminoasă, se va desemna personal de 

semnalizare. 

Dacă ridicarea, coborârea sau deplasarea este mai rapidă, și 

acțiunile personalului de semnalizare vor fi mai rapide. Dacă 

doi sau mai mulți operatori folosesc același personal de 

semnalizare, trebuie să confirme în prealabil cum se va 

finaliza ridicarea și cum să se transmită semnalele către 

fiecare operator. 

Start 

Brațele întinse la orizontală și 

palmele îndreptate în față. 

Ridicare 

Brațul drept ridicat sus și palma 

îndreptată în față, desenând un 

cerc în aer cu mâna. 

Înainte 

Ambele brațe îndoite, palmele 

îndreptate în sus, antebrațul 

apropiat încet de corp și mișcat 

repetat în sus. 

Stop 

Brațul drept ridicat sus și palma 

îndreptată în față. 

Coborâre 

Brațul drept îndreptat în jos și 

palma îndreptată în față, 

desenând încet un cerc în aer. 

Deplasare în spate 

Ambele brațe sunt îndoite, 

palmele îndreptate în jos, 

antebrațul îndepărtat încet de 

corp și mișcat în jos în mod 

repetat. 

Sfârșit 

Ambele mâini ținute strâns la 
piept. 

Distanță verticală 

Ambele mâini indică distanța 
corespunzătoare. 

Pericol (oprire în situații de 
urgență) 

Ambele brațe ridicate în sus, 

palmele îndreptate în față, 
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Operare pe o direcție specifică 

Brațul este întins la orizontală, 

palmele îndreptate în jos și 

mișcat încet înainte și înapoi spre 

dreapta. 

Operare pe o direcție specifică 

Brațul este întins la orizontală, 

palmele îndreptate în jos și 

mișcat încet înainte și înapoi 

spre stânga. 

Distanță orizontală 
Ambele mâini indică distanța 
corespunzătoare. 
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Reparații și întreținere 

⚠Avertisment! 

Pericol de arsuri! 

Componentele fierbinți ale utilajului pot produce arsuri. 

Înainte de reglaje sau reparații, componentele utilajului 

vor fi lăsate să se răcească și se vor purta echipamente 

individuale de protecție. 

Această parte a manualului prezintă câteva operații de 

reparații și de întreținere care pot fi executate de operatorii 

utilajului. Au fost rezumate în „diagrama de lubrifiere și 

tabelul de întreținere” în care sunt furnizate în format grafic 

perioadele de întreținere ale uleiurilor relevante, ilustrate în 

P185. 

Alte lucrări vor fi executate de personal după instruire sau cu 

echipamente speciale în atelierul de reparații. Pentru aceste 

lucrări veți contacta atelierul de reparații autorizat de 

Shandong Lingong. 

Poziție pentru reparații 

Înainte de a începe lucrările de întreținere, utilajul trebuie 

parcat pe teren orizontal și se vor efectua lucrările de 

pregătire conform figurii următoare. 

După finalizarea operațiilor de întreținere, trebuie reinstalate 

toate aripile și capotele motorului trebuie închise și blocate. 
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1. Dispozitivul accesoriu este coborât pe sol, la orizontală. 

2. Motorul este închis și cheia scoasă din contact. 

3. Se va executa degajarea presiunii ridicate de pe conducta 

de presiune și din rezervorul de ulei pentru a preveni 

accidentele. 

⚠ Avertisment 

Dacă nu se reduce presiunea înainte de deschiderea 

sistemului hidraulic, uleiul hidraulic va erupe la presiune 

înaltă și poate produce accidente cu vătămări corporale 

severe ale personalului. 

4. Semnul de avertizare galben cu negru  va fi atașat pe 

volan se poate utiliza un steag de avertizare de culoare 

diferită în alte zone). 

5. A fost conectată tija de blocare a cadrelor. 

6. Vehiculul are frâna de parcare aplicată și va fi 

imobilizat. 

7. Întrerupătorul electric principal va fi închis. 

8. Utilajul va fi lăsat să se răcească. 

⚠ Avertisment 

Dacă trebuie să executați operații înainte de răcirea utilajului, 

trebuie să aveți grijă la lichidele și piesele fierbinți ale 

utilajului pentru a evita arsurile. 
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Ghid de întreținere 

Veți citi cu atenție conținutul de mai jos înainte de repararea 

și întreținerea utilajului: 

Instrucțiuni înainte de reparații: 

• Reparațiile se vor executa pe pavaje solide și plane. 

• Dispozitivul de lucru este așezat pe sol și cupa va fi 

așezată la orizontală. 

• Toate pârghiile de comandă trebuie trecute în poziția 
mediană. 

• Maneta de comandă a supapei frânei de mână va fi trasă 

în sus sau se va apăsa comutatorul frânei de parcare 

pentru aplicarea frânei. 

• Se vor instala opritoare pe roțile din față și din spate. 

• Se va folosi tija de blocare a cadrelor pentru blocarea 

cadrelor din față și din spate. 

Curățarea utilajului 

Se va folosi un produs tradițional de întreținere a 

automobilelor pentru curățarea periodică a utilajului în scopul 

eliminării suprafețelor vopsite deteriorate și potențialele 

pericole de pe alte suprafețe ale utilajului. 

Memento 

Nu trebuie să se utilizeze agenți de curățare puternici sau 

agenți chimici pentru a minimaliza pericolul de deteriorare a 

suprafețelor vopsite. 

Atenție! 

Părțile cu praf, fragmente sau materii similare de pe utilaj 

vor fi curățate în fiecare zi pentru eliminarea riscului de 

incendii, conform ilustrațiilor din P113. 

Sugestii pentru curățarea utilajului: 

• Utilajul este parcat într-un loc desemnat special pentru 

curățare. 

• Respectați instrucțiunile furnizate pentru produsul de 

întreținere a vehiculului. 

• Temperatura apei nu trebuie să fie mai mare de 
60°C(140 °F). 

• Dacă se folosește un dispozitiv de curățare la 

presiune înaltă, duza de pulverizare trebuie ținută la cel 

puțin 20 până la 30cm (8in până la 12 in) distanță față 

de utilaj. Dacă presiunea este prea mare sau distanța 

prea mică, utilajul se poate avaria. Se va adopta o 

metodă adecvată pentru protejarea firelor electrice. 
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Memento 

Dacă se folosește un dispozitiv de curățare la presiune 

ridicată, trebuie să aveți grijă să garantați că nu se va 

desprinde eticheta. 

• Se va folosi un burete moale. 

• La sfârșit, utilajul va fi clătit cu apă. 

• După curățare, utilajul va fi lubrifiat. 

• Dacă este necesar, suprafețele vopsite vor fi reparate. 

• Dacă eticheta este stricată sau dificil de identificat, 

trebuie înlocuită imediat. Puteți obține mai multe 

informații din P3 până la P21. 

Întreținerea suprafețelor vopsite 

Utilajele folosite în condiții corozive se corodează mai ușor. 

Ca măsură preventivă, suprafețele vopsite vor fi întreținute la 

fiecare șase luni. Dacă condițiile de utilizare nu pot fi 

confirmate pentru gradul de coroziune, puteți contacta 

distribuitorul. 

• Utilajul va fi mai întâi curățat. 

• Se va aplica un strat de Dinol 77B cu o grosime de 70-

80 p (sau un agent antirugină echivalent din ceară 

transparentă). 

• Se va aplica un strat de protecție de Dinol 447 (sau 

echivalent) pe piesele supuse abraziunii de sub aripă. 

Reparați stratul de acoperire 

• Utilajul va fi mai întâi curățat. 

• Suprafețele vopsite vor fi verificate pentru a confirma 

dacă sunt deteriorate sau nu. 

• Orice suprafețe vopsite deteriorate vor fi reparate de 

profesioniști. 

Motor 

Verificarea nivelului de ulei de motor 

Nivelul de ulei va fi verificat la fiecare zece ore. 

⚠ Atenție 

Cantitatea de ulei trebuie verificată înainte de operare 

sau la 15 minute de la oprirea motorului. 

• Încărcătorul va fi parcat pe un teren plat, pârghia 

de comandă a transmisiei este în poziția neutră, se va 

apăsa comutatorul frânei de parcare și se vor instala 

opritoare la roțile din față și din spate. 
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1 Gură de admisie ulei de motor 

• Se va deschide capacul lateral din dreapta al capotei 

motorului. 

• Se va scoate indicatorul de nivel pentru ulei și va fi 

inserat după curățare și apoi scos pentru verificare (cel 

puțin de două ori).  

• Nivelul de ulei va fi între marcajele de pe indicatorul de 
nivel pentru ulei. 

• Indicatorul de nivel de ulei va fi instalat în poziția 

inițială, se va închide capacul lateral al capotei 

motorului. Uleiul de motor va fi selectat în conformitate 

cu „P157 Tabel de selectare a uleiurilor”. 

Înlocuirea uleiului de motor 

Uleiul de motor va fi înlocuit la fiecare 250 de ore (prima 
dată: 50 de ore). 

• Încărcătorul va fi parcat pe un teren plat, pârghia de 

comandă a transmisiei este în poziția neutră, se va apăsa 

comutatorul frânei de parcare și se vor instala opritoare 

la roțile din față și din spate, motorul va fi pus în 

funcțiune pentru operare în ralanti, după ce temperatura 

uleiului este între 20 °C și 40 °C motorul va fi scos din 

funcțiune. 

• Se va desface robinetul de purjare de pe fundul 

motorului și uleiul va fi descărcat și colectat într-un vas. 

• Se va goli complet uleiul vechi, se va închide robinetul 

de purjare, veți deschide capacul lateral din dreapta 

capotei motorului, veți injecta ulei de motor prin ștuțul 

de umplere cu ulei de pe motor și veți pune motorul în 

funcțiune la viteză de ralanti. Robinetul de purjare și 

filtrul uleiului de motor vor fi verificate pentru a 

confirma că nu prezintă pierderi de ulei. 

• După oprirea motorului pentru circa 15 minute, uleiul de 

motor va reveni adecvat în baia de ulei și va fi verificat 

din nou nivelul de ulei. 

Înlocuirea filtrului de ulei de motor 

 

1 Dopul orificiului de golire  

/i\ Avertisment 

Pericol de arsuri! 
Uleiul fierbinte de motor poate produce arsuri severe pe 
pielea expusă. 

La eliminarea uleiului fierbinte de motor, trebuie să 
purtați mănuși de protecție, ochelari de protecție și 
îmbrăcăminte de protecție. 
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⚠ Avertisment 

Pericol de arsuri! 

Lichidele în fierbere și piesele fierbinți ale utilajului vor 

produce arsuri. Reviziile generale pot fi efectuate după 

răcirea utilajului. 

 

1 Filtru ulei de motor 

Atenție 

La înlocuirea uleiului de motor, elementul filtrului de ulei de 
motor va fi și el înlocuit. 

Demontare 

• Se va elibera zona din jurul bazei de montare a filtrului 

de ulei de motor și se va demonta filtrul cu ajutorul cheii 

pentru elemente de filtru. 

Instalare 

• Elementul de filtru este umplut cu motorină și inelul de 

etanșare din cauciuc vine uns cu ulei de motor. 

• După ce inelul de etanșare intră în contact cu patul 

fundației, va fi strâns la 3/4 până la 1 rotație. 

• Se va pune în funcțiune motorul și inelul de etanșare va 

fi verificat pentru confirmarea că etanșează. Dacă nu, se 

va demonta elementul de filtru pentru a verifica fața de 

etanșare. 

⚠ Atenție 

• După înlocuirea elementului de filtru, motorul trebuie 

pus în funcțiune pentru cel puțin un minut în ralanti 

pentru garantarea că a fost lubrifiat motorul înainte de 

funcționarea normală. • Înșurubarea mecanică excesivă 

poate deteriora filetul sau garnitura filtrului de ulei de 

motor. 
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Sistem de carburant  

Umplere cu carburant 
Verificați nivelul de carburant la fiecare 10 ore.  

Curățenia carburantului este foarte importantă pentru 
garantarea unei funcționări fără probleme a motorului diesel. 

• Parcați încărcătorul pe teren plat. 

• Observați indicatorul rotund 1 și verificați capacitatea de 

carburant de la exteriorul rezervorului de carburant. 

Când nivelul de carburant este mai mic decât centrul 

celui mai de jos indicator, adăugați carburant pe la ștuțul 

de umplere 2 din partea de sus a rezervorului de 

carburant. Cantitatea de carburant adăugată nu trebuie să 

depășească indicatorul superior. 

Umplerea cu carburant 

Curățenia carburantului este foarte importantă pentru 

garantarea unei funcționări fără probleme a motorului diesel. 

• Zona din jur va fi curățată cu atenție înainte de 

demontarea capacului ștuțului de umplere. 

• Nu trebuie să existe pierderi de carburant la umplere. 

Partea de sus a rezervorului de carburant trebuie păstrată 

curată. Rumegușul imersat în motorină și murdăria și 

praful de pe rezervorul de carburant vor constitui un 

potențial de pericol grav de incendii! 

• Rezervorul de carburant va fi păstrat umplut pentru a 

preveni coagularea apei din rezervorul de carburant în 

sezonul rece. 

Atenție! 

Utilajul este echipat cu un motor cu comandă electrică. 

Cerința pentru carburant este strictă. Veți umple cu 

motorină conformă cu standardul GB252-2015, 

altminteri veți produce defecțiuni ale sistemului de 

carburant. 

1 Capac ștuț de umplere (L956) 

1 Capac ștuț de umplere (L956F/L956FH) 
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1 Bușon de descărcare a carburantului  
(L956F/L956FH) 

 

Descărcarea rezervorului de carburant 

Sedimentele vor fi evacuate la fiecare 100 de ore. 

Dacă se folosește carburant de proastă calitate la operarea 

utilajului, rezervorul de carburant va fi descărcat mai des. 

1. Se va plasa un vas adecvat sub gura de evacuare. 

2. Deschideți bușonul de descărcare. 

3. Se vor evacua toate sedimentele. 

Important! Filtrele/lichidele se vor elimina în manieră 

ecologică și sigură. 

4. Instalați bușonul de descărcare. 

5. Închideți capacul ștuțului de umplere. 

Înlocuirea filtrului de carburant, filtru 

principal și de nivelul II 

Filtrul de carburant se va înlocui la fiecare 500 de ore. 

1. Se va așeza vasul sub filtru. 

2. Se va demonta filtrul primar de carburant. Filtrul va fi 

demontat prin utilizarea cheii de filtre pentru uleiul de 

motor. 

3. Se va desface cuzinetul de etanșare. 

4. Se va demonta filtrul de nivelul II. 

5. Elementul de etanșare al noului filtru va fi uns cu ulei 

nou de motor. Filtrul va fi strâns în conformitate cu 

instrucțiunile de pe filtru. 

6. După înlocuirea filtrului, sistemul de carburant trebuie 

golit în conformitate cu P155. 

Atenție! 

Filtrele vechi trebuie eliminate în manieră ecologică. 

 

1 Filtru primar de carburant 

2 Filtru de carburant de nivelul II 

3 Filtru de carburant de nivelul II 

1 Bușon de descărcare a carburantului (L956) 
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1 Deshidrator 

2 Pompă manuală în partea de 

sus a filtrului 

Golirea sistemului de carburant 

1. Utilajul este în poziția de întreținere, care este indicată 
în P147. 

2. Rotiți pompa manuală în sens contrar acelor de ceas și 

opriți-o în poziția de pompare. Pompați pentru circa 

200~300 de curse, până ce începeți să simțiți o rezistență 

la nivelul pompei manuale. Apoi pompați pentru circa 

20 de curse. Împingeți pompa manuală și rotiți-o în 

sensul acelor de ceas pentru blocare. 

Atenție! 

Pornirea motorului nu poate fi utilizată pentru golire. 

3. Alimentarea electrică este activă; se pornește motorul și 

să lasă să funcționeze câteva minute în ralanti. Dacă 

motorul este dificil de pornit, se va folosi pompa 

manuală pentru golire. 

Atenție! 

Pompa manuală nu poate fi utilizată când motorul este în 

funcțiune. 

Filtrul și carburantul vor fi eliminate în manieră 

ecologică, ilustrată în P77. 

Înlocuirea filtrului de pe dispozitivul de 

ventilare al rezervorului de carburant 

(L956F/L956FH) 

Filtrul de pe dispozitivul de ventilare al rezervorului de 
carburant se înlocuiește la fiecare 2000 de ore. 

Filtrul, uleiul și fluidul de lucru se elimină în manieră 

ecologică. Consultați pagina 75. 

 

1 filtrul dispozitivului de ventilare de pe 
rezervorul de carburant 
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1 Deshidrator 

2 Pompă manuală deasupra 

Separatorul de apă pentru ulei 

La afișarea informațiilor pe ecranul de afișare, se va descărca 

deshidratorul. 

Apa din carburant trebuie descărcată manual. 

Supapa cu o cale din capul filtrului este folosită pentru a 

împiedica revenirea carburantului în rezervor. Cum 

carburantul nu poate reveni în rezervor, se menține presiunea. 

Dacă nu se pompează carburant nou, apa din carburant nu se 

va descărca. 

1. Se introduce un capăt al furtunului în vas. 

2. Se desface conducta de golire până ce carburantul curge 

din furtun și este pompat pentru eliminarea apei. Se pot 

vedea treptat bule în deshidrator. 

3. Gura de ieșire a conductei de descărcare trebuie închisă 

după descărcarea apei. 

Filtrul și carburantul se vor elimina în manieră ecologică, 

ilustrată în P77. 

Atenție! 

Se va verifica separatorul de apă pentru ulei și apa va fi 

descărcată la timp în fiecare schimb de lucru. Altminteri, 

sistemul de carburant se va avaria. 
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Filtrul de aer al motorului 

Rata de uzură a motorului depinde foarte mult de gradul de 

curățenie al aerului aspirat. Filtrul de aer poate împiedica 

pătrunderea prafului sau a altor impurități în motor. Prin 

urmare, verificările regulate și întreținerea corectă a filtrului 

de aer sunt foarte importante. 

Elementul principal al filtrului de aer de pe motor, curățare și 

înlocuire 

Elementul principal și elementul de siguranță ale filtrului vor 

fi înlocuite sau curățate la fiecare 500 de ore sau când apare 

pe tabloul de bord semnalul de avertizare pentru blocarea 

filtrului de aer al motorului. Timpul de lucru între două 

înlocuiri succesive ale filtrului diferă din cauza diferențelor 

dintre condițiile de lucru. Elementul de filtru trebuie înlocuit 

mai des în medii speciale. 

Elementul de filtru poate fi înlocuit în conformitate cu 

instrucțiunile atelierului de reparații autorizat de Shandong 

Lingong. Cu toate acestea, elementul de filtru trebuie înlocuit 

după ce a fost curățat de cinci ori sau dacă este deteriorat. 

Curățare mecanică 

1. Trageți inelul de fixare 2 și deschideți capacul 1. 

2. Păsați elementul principal al filtrului 4 cu degetele mari 

și scoateți-l. Este pentru a preveni tragerea elementului 

de siguranță al filtrului împreună cu elementul principal. 

3. Capătul elementului filtrului de aer se bate cu grijă pe o 

suprafață moale și curată. 

4. Se vor reinstala elementul filtrului de aer și capacul. 

Atenție! A nu se lovi de suprafețe dure. 

Curățare cu aer comprimat 

1. Se va utiliza aer comprimat curat și uscat. Presiunea 

maximă este de 500 kPa (5 bari) (73 psi). Distanța de la 

duza de pulverizare la fața elementului de filtru va fi de 

cel puțin 3 până la 5 cm (1-2 in). 

2. Filtrul se va sufla de-a lungul părții pliate de la interior. 

3. Filtrul va fi verificat folosind o lampă. 

4. Filtrul trebuie eliminat și casat dacă prezintă găuri 

minime, fisuri, zgârieturi sau alte deteriorări. 

5. Se vor instala elementul filtrului de aer și capacul. 

Atenție! Deteriorările trebuie descoperite ușor. Această 

verificare poate fi efectuată într-o cameră obscură. 

1  Filtru de aer 

2 Inel de fixare 
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3 Element de siguranță al filtrului 

4 Element principal al filtrului 

Element de siguranță al filtrului de aer de pe 

motor, înlocuire 

Atenție! Elementul de siguranță al filtrului nu poate fi 

curățat, ci numai înlocuit. 

Atenție! Elementul de siguranță al filtrului poate fi 

demontat numai la momentul înlocuirii. 

Dacă este deteriorat elementul principal al filtrului, elementul 

de siguranță va funcționa ca filtru de protecție. 

1. Elementul de siguranță al filtrului va fi demontat cu grijă 

și atenție, pentru a preveni pătrunderea de impurități în 

motor. 

2. Verificați cu grijă dacă noul element de siguranță al 
filtrului este instalat corect. 

Capacul filtrului de aer, curățare 

La curățarea elementului filtrului de aer, se va curăța și 

capacul filtrului de aer. 

1. Capacul (1) și supapa (2) vor fi scoase din filtrul de aer. 

2. Se vor curăța capacul și supapa. 

3. Vor fi reinstalate pe filtrul de aer. 
 

1 Capac 

2 Supapă de vid 
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Sistem de răcire 

Nivelul agentului de răcire, verificare 

Nivelul de lichid al agentului de răcire va fi verificat la 

fiecare 10 ore sau când apare informația pe ecranul de afișare. 

Nivelul de lichid va fi între marcajele de „PLIN” și 

„SCĂZUT” de pe vasul de expansiune. 

Înlocuirea agentului de răcire 

Agentul de răcire va fi înlocuit la fiecare 2000 de ore sau la 

un an, oricare dintre termene se va împlini primul. 

⚠Avertisment 

Pielea fără protecție este supusă riscului de arsuri și 

opăriri severe. 

Agentul de răcire fierbinte la presiune înaltă va țâșni din 

rezervorul de apă și va produce arsuri severe. Înainte de 

a demonta capacul vasului de expansiune: 

• Motorul este oprit. 

• Motorul este răcit. 

•  Capacul de presiune va fi rotit încet pentru degajarea 

presiunii. 

 
⚠Atenție 

Pericol de avariere a utilajului. 

Utilizarea agentului de răcire care depășește intervalul 

stipulat va bloca sistemul de răcire și va avaria motorul. 

Agentul de răcire va fi înlocuit conform 
intervalului stipulat. 

Descărcare 

1. Motorul va fi oprit pentru răcire. 

2. Capacul de pe rezervorul de apă al radiatorului va fi 

demontat. 

3. Punctul de descărcare a agentului de răcire se află în 

colțul din stânga jos al radiatorului. 

4. Furtunul este plasat într-un vas adecvat. 

5. Se va deschide supapa de golire 1. 

6. Se va recupera punctul de descărcare. 

 

1 Supapă de golire a agentului de răcire 
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1 Ștuț de umplere pentru agentul de răcire 

 

1 Radiator cu ulei hidraulic 

2 Radiator cu apă 

3 Răcitor de aer 

4 Radiator cu ulei de transmisie 

Umplere 

Agentul de răcire va fi umplut prin capacul rezervorului de 

apă al radiatorului. 

1. Agentul de răcire este umplut în rezervorul de apă al 
radiatorului. 

⚠Atenție 
Sistemul de răcire va funcționa la presiune ridicată. 

Trebuie să garantați că inelul de etanșare nu este 

deteriorat, că este de încredere și fixat. 

2. Motorul va fi ținut în funcțiune până ce se încălzește și 

este evacuat tot aerul din sistem. 

3. Motorul va fi încălzit și apoi răcit. Se va verifica 

nivelul de lichid. 

⚠Atenție 

Agentul de răcire nu trebuie umplut cu motorul încă 

fierbinte, pentru că va produce fisurarea corpului 

motorului și a capacului cilindrului de aer. 

 
Radiator, curățare 

Radiatorul va fi curățat periodic pentru a garanta efectul de 

răcire a motorului. Radiatorul va fi verificat în fiecare zi când 

utilajul este operat în condiții cu prezență ridicată de praf. 

⚠Atenție 

Radiatorul va fi curățat cu motorul oprit. 

⚠Atenție 

Operarea neglijentă va deteriora ușor filtrul 

radiatorului. 

1. Se va deschide capota motorului. 

2. Se va utiliza aer comprimat pentru suflarea radiatorului. 

3. Radiatorul va fi verificat la interior și curățat. 

4. Se va închide capota motorului. 
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Curea ventilator, verificare 

Tensionarea curelei ventilatorului va fi verificată o dată la 

fiecare 50 de ore. 

⚠Avertisment 
Pericol de vătămări corporale severe 

Componentele în rotație pot cauza striviri sau tăieri severe. 

Motorul va fi oprit înainte de a verifica tensionarea curelei. 

 
Verificarea și ajustarea tensionării curelei 

1. Cureaua de transmisie a compresorului de aer 

condiționat; se va verifica tensionarea și starea. 

2.  Cureaua de transmisie de pe generatorul AC, pompa de 

agent de răcire, pompa de carburant și ventilator; se va 

verifica starea; rola de întindere va fi verificată pentru a 

confirma că nu a fost uzată. 
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Sistem electric 
Lampa de drum și lampa de control vor fi verificate în fiecare 

zi. 

Baterie de acumulatoare 
Bateria de acumulatoare include două baterii de 

acumulatoare de 12V în serie pentru alimentarea sistemului 

cu o tensiune de 24 V. 

Întrerupător electric principal 

Întrerupătorul electric principal se află în compartimentul de 

baterii și este conectat la bateria de acumulatoare. Dacă 

utilajul trebuie pus în ralanti pentru o anumită perioadă, se va 

închide din întrerupătorul electric principal. 

  

Baterie de acumulatoare, întreținere 

Bateria de acumulatoare nu necesită întreținere. 

Joncțiunea cablului și borna bateriei de acumulatoare vor fi 

verificate la fiecare 250 de ore. Joncțiunea cablului și borna 

bateriei de acumulatoare trebuie să fie în stare bună și curate. 

Vor fi unse la exterior cu unsoare de lubrifiere, de exemplu: 

Se va aplica vaselină ca agent anticoroziv. 

Baterie de acumulatoare, încărcare 

⚠Avertisment 
Pericol de vătămări corporale severe 

Scurtcircuitele, flăcările deschise sau scânteile în 

apropierea bateriei reîncărcabile pot produce explozii. 

Curentul de încărcare va fi întrerupt înainte de 

decuplarea clemei cablului de încărcare. Este strict 

interzisă încărcarea bateriei de acumulatoare în 

apropiere de flăcări deschise sau scântei. Bateria de 

acumulatoare va fi încărcată în zone cu 

ventilație adecvată. 

⚠Avertisment 

Pericol de arsuri chimice! 

Electrolitul din bateria de acumulatoare conține acid 

sulfuric coroziv, care poate produce arsuri chimice 

severe. Dacă electrolitul este împroșcat pe pielea expusă, 

trebuie să-l îndepărtați imediat, folosind săpun și apă 

curată din abundență pentru spălarea zonelor vătămate. 

Dacă electrolitul este împroșcat în ochi sau alte părți 

importante ale corpului, trebuie să spălați zona afectată 

cu apă curată din abundență și să solicitați imediat 

îngrijiri medicale. 
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1. Încărcătorul va fi conectat. 

⚠Atenție 

Tensiunea de încărcare trebuie să fie egală cu tensiunea 

bateriei de acumulatoare. 

2. Două baterii de acumulatoare vor fi încărcate la o 

cantitate egală de energie electrică. 

3. Încărcătorul va fi deconectat înainte de a pornire. 

Suduri 

⚠Atenție 

Execuția operațiilor de sudură la nivelul utilajului sunt 

permise numai sudorilor calificați. 

 
⚠Atenție 
Este strict interzisă execuția de suduri cu sistemul electric 

sub tensiune. Dacă sunt necesare suduri, catodul bateriei 

de acumulatoare trebuie întrerupt și trebuie scoase toate 

fișele de conectare de pe toate ECU; altminteri, va fi 

avariat sistemul de comandă de la nivelul întregului utilaj. 

Următoarele operații vor fi executate înainte de efectuarea de 

suduri electrice la nivelul utilajului sau pe dispozitivul 

accesoriu conectat la utilaj: 

1. Întrerupătorul electric principal va fi închis. 

2. Bateria de acumulatoare va fi deconectată, se va decupla 

mai întâi conectorul catodului și apoi conectorul 

electrodului pozitiv (conectoare de la Amphenol). 

3. Unitatea electronică va fi scoasă. Puteți contacta atelierul 

de reparații autorizat de SDLG pentru mai multe 

informații. 

4. Se va conecta împământarea echipamentelor de sudură și 

trebuie să fie cât mai apropiată de punctul de execuție a 

sudurii. Curentul nu va trece prin lagăre. 

Releu și siguranță fuzibilă 
Releul și siguranța fuzibilă sunt în colțul de jos al coloanei de 

direcție din tabloul de bord din cabină. Identificarea este lipită 

pe partea exterioară a cutiei de siguranțe fuzibile, care este 

prevăzută cu echipamente de utilizare electrică, conectate la 

toate releele și siguranțele fuzibile. 

Nu trebuie să se instaleze siguranțe fuzibile de un curent mai 

mare decât valoarea nominală specificată pe identificare 

(altminteri, se poate avaria sau aprinde placa de circuite). 
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Dacă se defectează un releu, se poate utiliza altul a cărui 

funcție nu este atât de importantă pentru înlocuirea releului 

defect pentru eliminarea temporară a defecțiunii. 

Puteți consulta P116 pentru mai multe informații despre relee 

și siguranțe fuzibile. 

Bec, înlocuire 

Înlocuirea becurilor și alte operații pentru luminile de lucru 

vor fi executate de atelierul de reparații autorizat de 

Shandong Lingong. 

⚠Atenție 

Pentru că becurile conțin mercur, după înlocuire, vor fi 

eliminate în conformitate cu legile și reglementările locale 

pentru deșeuri periculoase. 
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Transmisie 

Verificarea nivelului de ulei de transmisie 

Nivelul de ulei va fi verificat la fiecare 50 de ore. 

1. Vehiculul este parcat pe teren solid și plat, pârghia de 

comandă a transmisiei este în poziția neutră și se aplică 

frâna de parcare prin apăsarea comutatorului frânei de 

parcare sau tragerea pârghiei de comandă a frânei de 

parcare. Se vor instala opritoare în fața și în spatele 

anvelopelor. 

2. Motorul va fi pornit și lăsat în ralanti pentru două sau 

trei minute: 

Când temperatura uleiului ajunge la 50°C~60°C, nivelul 

de ulei de transmisie va fi între  linia medie de 

calibrare(M) și linia inferioară de calibrare (H) de pe 

indicatorul de nivel de ulei. 

Când temperatura uleiului ajunge la 70°C~90°C, nivelul 

de ulei de transmisie va fi între  linia medie de 

calibrare(M) și linia superioară de calibrare (H) de pe 

vernier. 

3. Dacă nivelul de ulei nu se încadrează în domeniul de 

scară stipulat, se va adăugare ulei de transmisii 

hidraulice. Selectarea uleiului de transmisii hidraulice 

este prezentată în „P184 Tabel de selectare a uleiurilor”, 

similar ca mai jos. 

1 Ștuț de umplere cu ulei 

2 Indicator de nivel de ulei 

⚠Atenție 

• Dacă uleiul vechi este relativ murdar, nu se va 

umple direct cu ulei. Se va scoate filtrul grosier din 

laterală și se vor curăța toate piesele. Dacă se 

descoperă o cantitate mare de pulberi metalice sau 

fragmente, trebuie să contactați personalul de 

reparații. 

• Toate piesele care au fost demontate vor fi instalate 

la loc; se va umple cu o cantitate mică de ulei de 

transmisii hidraulice pentru pornirea motorului și 

punerea lui în ralanti pentru trei până la cinci 

minute. Uleiul din baia de ulei va fi descărcat și se 

va umple la loc cu uleiul stipulat. 
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Înlocuirea uleiului de transmisie 

Uleiul de transmisie va fi înlocuit la fiecare 500 de ore (prima 
dată: la 100 de ore) 

 

1. Vehiculul va fi parcat pe un teren plat, levierul 

schimbătorului de viteze va fi în poziția neutră (N), se va 

trage în sus pârghia de comandă a frânei de parcare și se 

vor plasa opritoare în fața și în spatele anvelopelor. 

2. Transmisia este la temperatura de lucru. Se va deschide 

robinetul de purjare din dreapta transmisiei pentru 

descărcarea uleiului, care va fi colectat într-un vas. 

 
⚠Atenție 

La descărcarea uleiului, nu se va evacua numai uleiul de 

transmisie, ci se va goli complet și uleiul din radiatorul 

convertizorului de cuplu. 

3. Uleiul uzat va fi evacuat complet și se vor elimina 

deșeurile de fier de pe robinetul de purjare  și murdăria 

de ulei de pe corpul angrenajelor de transmisie. Pentru 

instalare, pe robinetul de purjare se va înfășura bandă 

izolatoare pentru filete din PTFE. 

4. Ștuțul de umplere cu ulei din partea stângă a îmbinării 

articulate a cadrului va fi deschis pentru umplerea cu 

uleiul de transmisii hidraulice stipulat și apoi va fi închis 

strâns la loc. 

5 Motorul va fi pus în funcțiune și lăsat în ralanti. Nivelul 

de ulei de transmisie va fi verificat din nou. Dacă este 

necesar, se va umple din nou cu ulei. 

⚠Avertisment 

Uleiul de transmisii hidraulice este la temperatură 

ridicată. Se vor purta echipamente de protecție și 

operația va fi executată cu grijă pentru a evita 

vătămările corporale. 

1 Sită de aspirație a uleiului 
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Filtru de ulei de transmisii hidraulice, 

înlocuire 

Filtrul va fi înlocuit la fiecare 500 de ore (prima dată: 100 de 

ore). 

1. Se va așeza un vas sub filtrul de ulei de transmisie. La 

demontarea acestui filtru se va folosi cheia de filtre. 

2. Se va instala filtrul nou. Pe elementul de etanșare al 

filtrului se va aplica ulei nou de motor. Filtrul va fi strâns 

în conformitate cu instrucțiunile de pe filtru. 

Filtrul și uleiul vor fi eliminate în manieră ecologică, indicată 

în P77. 

Sită de aspirație a uleiului de transmisie și 

înlocuire 

Sita de aspirație a uleiului va fi înlocuită la fiecare 500 de 

ore. 

1. Se vor demonta capacul și sita de aspirație a uleiului. 

Nicio parte nu indică avarierea lagărelor sau o situație 

similară la verificare și confirmare. 

2. Se vor instala o sită nouă de aspirație a uleiului și o 

garnitură nouă de etanșare între capac și transmisie. 

3. Capacul se va instala la loc. 

Înlocuirea elementului filtrului de aer pentru 

transmisie 

Înlocuiți filtrul la fiecare 1000 de ore și cel puțin o dată pe 

an. 

1.  La fiecare operație de întreținere la nivelul transmisiei, 

este necesară inspecția și curățarea elementului filtrului 

de aer pentru transmisie. 

Eliminați filtrul și uleiul în manieră ecologică. Vezi pagina 

66. 

 

1 Sită de aspirație a uleiului 

 

1 Filtru de aer pentru transmisie 



 

170 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

 

1 Port de realimentare pentru transmisie 

2 Ștuț de umplere pe cutia de transfer 

3 Indicator de nivel pentru uleiul cutiei 

de viteze 

4 Indicator de nivel pentru uleiul de 

angrenaje de transfer 

CUTIE DE TRANSMISIE (VRT200) 

VERIFICAREA NIVELULUI DE ULEI 

Verificați nivelul de ulei la fiecare 50 de ore de lucru. 

1. Parcați utilajul pe teren nivelat și treceți maneta de comandă 

a transmisiei în poziția neutră „N”. Trageți maneta de 

comandă manuală a supapei de frână sau apăsați comutatorul 

frânei de parcare pentru aplicarea frânei. Blocați anvelopele 

în față și în spate. 

2. Temperatura cutiei de transmisie este în domeniul 

temperaturii de funcționare. 

3. Porniți motorul și lăsați-l în ralanti la circa 700rpm pentru 2-

3 minute. 

4. Introduceți joja de ulei în conducta de ulei și strângeți. Apoi 

scoateți joja pentru citirea nivelului de ulei (cel puțin de două 

ori). 
5. Cutie de transmisie 

Când temperatura uleiului este între 50°C~60°C, nivelul de 

ulei trebuie să fie între scara inferioară și cea mediană. 

Când temperatura uleiului este între 70°C~90°C, nivelul de 

ulei trebuie să fie între scara superioară și cea mediană. 
6. Cutie de transfer 

Când temperatura este peste 50°C, nivelul de ulei trebuie să 

fie între gradația inferioară și cea superioară de pe vernier. 

7. Dacă nivelul de ulei nu este în domeniile definite, umpleți cu 

ulei de transmisii hidraulice stipulat. Alegerea uleiului de 

transmisii hidraulice se găsește la pagina 174. 
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⚠AVERTISMENT 

• Când motorul se oprește din rotație, în principiu, 

nivelul de ulei de transmisie va crește și va crește și 

mai mult în condițiile de instalare a cutiei de viteze. 

Uleiul de angrenaje de transfer este fierbinte 

indiferent că motorul este sau nu în ralanti! 

• Verificarea nivelului cu utilajul rece este pentru 

asigurarea că transmisia, convertizorul de cuplu au 

un flux de circulație corespunzător; decideți nivelul 

la capătul standard pentru a întruni cerința pentru 

ulei fierbinte. 

ÎNLOCUIRE ULEI NOU 

Înlocuiți uleiul la fiecare 1000 de ore de lucru (100 de ore 

de lucru pentru înlocuirea inițială). 

⚠AVERTISMENT 

Temperatura uleiului de transmisie poate fi ridicată. 

Purtați îmbrăcăminte de protecție și executați operațiile 

cu grijă pentru a preveni accidentările. 
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⚠AVERTISMENT 

• Umplerea cu ulei trebuie efectuată cu atenție și nu 

când uleiul este rece, cel mai bine, temperatura 

uleiului la descărcare trebuie să fie de circa 40 °C. 

Când umpleți cu ulei, nu numai uleiul de transmisie 

din rezervor trebuie să fie curat, ci și cel din radiator 

și din conducta de ulei. 

• Înainte de umplerea cu ulei de transmisie conform 

prevederilor pentru ulei, prin adăugarea cantității 

corespunzătoare de ulei, trebuie luate în considerație 

prima reumplere, răcitoarele, filtrele, tubulatura și 

volumul de ulei umplut în convertizor. Cantitatea de 

carburant este mai mare decât cantitatea de motorină 

convențională. 

• Dacă se constată că uleiul uzat este murdar, nu trebuie 

să se umple direct cu ulei, ci trebuie să se scoată și 

filtrul grosier din laterală și să se curețe piesele. Dacă 

prezintă o cantitate mare de pulberi metalice sau 

fragmente, contactați personalul de întreținere. 

• Pentru instalarea variatelor piese demontate, 

adăugați o cantitate mică de ulei de transmisii 

hidraulice, porniți motorul, lăsați-l în ralanti pentru 3 

până la 5 minute pentru degajarea uleiului de pe 

fundul băii de ulei. Pentru reinstalare, urmați 

prevederile pentru ulei. 
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1 Bușon de golire pentru uleiul cutiei 
de viteze 

2 orificiu de golire pentru uleiul de 
angrenaje de transfer 

1. Parcați utilajul pe un teren nivelat, în poziția pentru service 

și treceți maneta de comandă a transmisiei în poziția neutră. 

Trageți maneta de comandă manuală a supapei de frână sau 

apăsați comutatorul frânei de parcare pentru aplicarea frânei. 

Blocați anvelopele în față și în spate. 

2. Cutia transmisiei trebuie să fie la temperatura de lucru. 

Slăbiți bușonul de golire pentru ulei din laterala cutiei de 

transmisie și de pe angrenajele de transfer pentru descărcarea 

uleiului și colectați-l într-un recipient. 

3. Evacuați tot uleiul și curățați uleiul de pe bușonul de golire, 

cuta de transmisie și angrenajele de transfer. Instalați o 

garnitură de etanșare pe bușonul de golire când îl înșurubați 

la loc. 

4. Deschideți capacul ștuțului de umplere cu ulei de pe cutia de 

transmisie și cutia de transfer din stânga încărcătorului. 

Umpleți cu uleiul de transmisii hidraulice definit și apoi 

fixați la loc capacul ștuțului. 

5. Porniți motorul și lăsați-l în ralanti. Umpleți cu ulei până ce 

nivelul acestuia ajunge între scara de jos și cea mediană. 

6. Toate vitezele trebuie selectate o dată. 

7. Verificați nivelul de ulei. Dacă nivelul de ulei este mic, 

umpleți din nou. 

8. Închideți capacul ștuțului de umplere. 
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1 Filtru pentru uleiul de transmisie 

ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE ULEI DE 

TRANSMISIE 

Înlocuiți filtrul de ulei la fiecare 1000 de ore de lucru (100 

de ore de lucru pentru înlocuirea inițială). 

 

⚠AVERTISMENT 

• La înlocuirea uleiului de transmisie trebuie schimbat 

și filtrul de ulei de transmisie. 

• În timpul lucrului zilnic trebuie să se acorde atenție 

dacă este deschisă supapa de siguranță de ocolire a 

filtrului, pentru că deschiderea supapei de siguranță 

pe un interval lung de timp va duce la pierderea 

filtrului. 

• Filtrul constituie o garanție importantă pentru 

asigurarea gradului de curățenie a uleiului de 

transmisie. Operarea normală a supapei de reglare a 

transmisiei este strâns legată de curățenia uleiului de 

lubrifiere. 

• Trebuie să se acorde atenție instalării, transportului 

și depozitării filtrului! Nu trebuie să se utilizeze filtre 

deteriorate. 

• La instalarea filtrului, trebuie să se evite solicitările 

externe și să se acorde atenție să nu fie prea strâns. 

1. Așezați un vas curat sub filtru și folosiți o cheie pentru 

scoaterea filtrului. 

2. Instalați filtrul nou și strângeți-l în conformitate cu 

instrucțiunile de pe filtru. 

Eliminați filtrele uzate în manieră ecologică. 
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CURĂȚAȚI SITA DE ASPIRAȚIE A 

ULEIULUI DE PE CUTIA DE 

TRANSMISIE 

Curățați sita de filtrare a uleiului la fiecare 1000 de ore 
de lucru. 

Sita de aspirație a uleiului se află pe fundul cutiei de 

transmisie. 

1. Scoateți capacul și sita de aspirație a uleiului și curățați 

piesele interne. Verificați și asigurați-vă că nu sunt 

deteriorate piesele. 

2. Instalați o garnitură nouă de etanșare între capac și cutia de 

transmisie 

3. Reasamblați sita de aspirație. 
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 Osii motoare  

Verificarea nivelului de ulei 
Deoarece este foarte dificil ca robineții de purjare de pe 

puntea din față și de pe spate să fie în poziție orizontală 

simultan, nivelul de ulei de pe punte față și punte spate va fi 

verificat separat. 

1. Încărcătorul va fi dus pe un teren plan, deplasat încet 

astfel încât scara de pe fața roții de pe una din osiile 

motoare să ajungă în poziție orizontală. Robinetul de 

purjare din apropierea roții se va afla sub scară, conform 

ilustrației din figură. Se va opri motorul și levierul 

schimbătorului de viteze va fi în poziția neutră. Se apasă 

comutatorul frânei de parcare sau maneta de comandă a 

frânei de parcare este trasă în sus, se instalează opritoare 

în fața și în spatele anvelopelor. 

2. Se vor elibera zonele din preajma robinetului de purjare 

din apropierea roții pe ambele laturi ale osiei motoare și 

a robinetului de purjare din centrul carcasei osiei 

motoare, iar robinetul va fi demontat pentru observare.  

Nivelul de ulei de la interiorul osiei motoare va fi în 

partea de jos a portului de descărcare a uleiului de pe 

roată sau ștuțul de umplere cu ulei de pe carcasa punții. 

Dacă nivelul de ulei este mai mic decât partea de jos a 

portului de ulei, se va adăuga uleiul de angrenaje stipulat. 

Selectarea uleiului pentru angrenaje este indicată în 

„P184 Tabel de selectare a uleiurilor”, similar ca mai jos. 

3. Verificarea nivelului de ulei va fi realizată pentru osia 

motoare de pe spate conform operațiilor de mai sus. 

 

1 Scară 

2 Robinet de purjare aproape de roată 
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Înlocuirea uleiului pentru angrenaje 
Uleiul de angrenaje va fi înlocuit la fiecare 1000 de ore 

(prima dată: la 100 de ore). 

⚠ Avertisment 

Uleiul pentru angrenaje poate fi la temperaturi ridicate. 

Se vor purta echipamente de protecție și operația va fi 

executată cu grijă pentru a se evita vătămările 

corporale. 
1. Încărcătorul va fi dus pe un teren plat pentru funcționare 

în ralanti timp de circa zece minute. Va fi deplasat încet 

astfel încât robinetul de purjare de pe fața roții de pe osia 

motoare din față să fie în cea mai joasă poziție. 

2. Se va opri motorul; levierul schimbătorului de viteze  va 

fi în poziția neutră. Se va apăsa comutatorul frânei de 

parcare sau se va trage în sus maneta de comandă a 

frânei de parcare, se vor instala opritoare în fața și în 

spatele anvelopelor. 

3. Robineții de purjare de pe ambele fețe ale roții de pe osia 

motoare de pe față și robinetul de purjare din centru jos 

pe carcasa osiei se vor deschide pentru descărcarea 

uleiului, care va fi colectat în vas. 

4. Uleiul uzat va fi evacuat complet. Se va strânge 

robinetul de purjare din centru jos pe carcasa osiei 

motoare. 

5. Veți porni motorul, veți decupla frâna de parcare și 

încărcătorul va fi deplasat încet astfel încât gura de 

evacuare a uleiului de pe fața roții să fie în poziția 

orizontală a arborelui. Apoi, se va opri motorul și se va 

aduce levierul schimbătorului de viteze în poziția neutră. 

Se apasă comutatorul frânei de parcare. 

6. Se va umple cu uleiul pentru angrenaje stipulat prin gura 

de descărcare a uleiului de pe ambele fețe de la capătul 

roților de pe osia motoare de pe față și gura de 

descărcare a uleiului din centrul carcasei osiei motoare.   

Nivelul uleiului va fi verificat din nou. 

 

1 Robinet de purjare de pe carcasa 
osiei motoare 

2 Robinet de purjare de pe carcasa 
osiei motoare 

⚠ Atenție 

La verificarea, întreținerea, testarea și reglarea 

utilajului, trebuie pregătit un vas adecvat pentru 

colectarea lichidelor după demontarea conductei de 

ulei hidraulic sau la desfacerea pieselor care au lichide 

la interior. În plus, toate lichidele trebuie eliminate 

conform legilor și reglementărilor locale. Golirea de 

ulei trebuie executată după ce vehiculul a fost condus o 

anumită perioadă astfel încât impuritățile depuse în 

carcasa osiei motoare să fie suspendate corespunzător. 
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7. Se vor strânge robineții de purjare de pe ambele fețe 

ale roții de pe osia motoare din față și din centrul 

carcasei osiei motoare. 

8. Uleiul de angrenaje din osia motoare de pe spate va fi 

înlocuit conform procedurii de mai sus. 

Arborele de transmisie și lagărul de susținere, 

lubrifiere 

Arborele de transmisie și lagărul de susținere vor fi unse cu 

unsoare de lubrifiere o dată la fiecare zece ore, conform 

indicațiilor din P180. 
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Sistem de frânare 
Sistemul frânei de serviciu constă dintr-o frână tip aer peste 

discuri hidraulice. Sistemul frânei de parcare este de tip 

papuc intern cu comandă pe gaz și acționare electrică. 

Disc de frână al frânei de serviciu, verificare 

Se va verifica grosimea discului de frână și plăcuța de frână 

rămasă. Dacă plăcuțele de frână s-au uzat complet, trebuie 

înlocuite de atelierul de reparații autorizat de Shandong 

Lingong. 

Frână de parcare și verificare 

⚠Avertisment 
Pericol de strivire! 

Deplasarea accidentală a utilajului va produce vătămări 

corporale severe. 

Dacă există personal în zona de pericol, nu trebuie să se 

efectueze testarea frânei de parcare. 
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Roată 

Anvelopă și verificarea presiunii 

⚠Avertisment 
Pericol de explozii 

Pneurile pot exploda la umflare. Exploziile de pneuri pot 

produce vătămări corporale fatale. La umflarea 

pneurilor se folosește o mandrină pneumatică 

autoblocantă cu un furtun suficient de lung astfel încât 

personalul să nu trebuiască să stea în fața jantei și să 

poată păstra distanța față de pneuri. În timpul umflării, 

nimeni nu trebuie să stea în fața jantelor sau să treacă 

prin dreptul lor. 

Se va utiliza de obicei presiunea recomandată, care este 

prezentată în P187. Presiunea poate fi reglată în condiții 

speciale de pe teren, care va fi conformă cu instrucțiunile 

producătorului anvelopelor și nu trebuie să depășească 

presiunea maximă permisă. 

Înainte de livrare, este posibil ca presiunea pneurilor să fie 

mai mare. Prin urmare, se va verifica presiunea pneurilor și 

va fi reglată în conformitate cu sugestiile înainte de prima 

utilizare a utilajului. 

⚠Avertisment 

Pericol de explozii. 

Jantele pot fi avariate sau pneurile pot exploda la 

încercarea de reparații sau la sudarea jantelor echipate 

cu pneuri umflate. Exploziile de pneuri pot produce 

vătămări corporale fatale. 

Lucrările de reparații la nivelul pneurilor și jantelor trebuie 

efectuate de tehnicienii de reparații instruiți. 

Pneurile pentru care se aplică creșterea presiunii sunt 

descrise mai jos. Dacă pneul a pierdut toată presiunea, va fi 

desemnat un tehnician de reparații instruit. 

1. La verificarea presiunii, pneul va fi rece și utilajul nu va 

avea nicio sarcină. 

2. Tot restul personalului va părăsi zona de pericol (din fața 
jantei). 

3. Stați în apropiere de fața pneului. Pneurile instalate pe 

jante de tip deschis pot exploda producând vătămări 

corporale sau decese, în cel mai rău caz. 

4. Se va folosi o bucată de furtun lung astfel încât să puteți 

sta în afara zonei de pericol (cu mandrină pneumatică 

autoblocantă). 

5. Pneurile de pe roata de stoc (roata de rezervă) vor fi 

depozitate orizontal și vor fi umflate suficient cât 

componenta de jantă să fie menținută în poziția 

corespunzătoare. 



 

181 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

6. Dacă utilajul a fost utilizat cu o presiune a pneurilor mai 

mică de 80% din presiunea recomandată pentru pneuri, 

menționată în specificație, sau cu pneul și/sau janta 

prezentând avarii evidente sau suspicionate de avarii, 

pneurile nu mai trebuie umflate la loc. 

Prizoane roată, verificare și strângere 

Dacă pneul a fost înlocuit sau demontat din alte motive și 

roata a fost instalată la loc, trebuie verificată strângerea 

prizoanelor de roată după zece ore de lucru. 
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Sistem ștergător geam față (opțiune)  

Vas de depozitare a lichidului de curățare 
 

Vasul de depozitare a lichidului ștergătorului se află în partea 

stângă din fața cabinei. 

1. Când există riscul de îngheț, soluția de curățare trebuie 

să conțină suficient antigel. 

2. Se va umple dacă este necesar. 
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1 Element de filtru pentru aer condiționat 

 

1 Curea de transmisie a compresorului de 

aer condiționat 

Aer condiționat (opțiune) 

 
⚠Atenție 

Dacă încărcătorul trebuie să lucreze în medii la 

temperaturi ridicate, utilizatorilor li se recomandă să 

instaleze opțional un sistem de aer condiționat. 

Elementul de filtru pentru aerul condiționat se va înlocui 

la fiecare 500 de ore. 

În cazul mediilor de proastă calitate, loviți cu mâna sau 

curățați elementul de filtru cu aer comprimat uscat. Dacă încă 

există senzația aparentă că rata de suflare este insuficientă, 

înlocuiți-l. 

Lăsați un atelier de reparații autorizat de SDLG să verifice 

sistemul de aer condiționat o dată pe an. Regulile de 

manipulare a agentului frigorific sunt prezentate în P71. 

Curea de transmisie, verificare 

⚠Avertisment 

Pericol de vătămări corporale severe 

Componentele în rotație pot cauza striviri sau tăieri 

severe. Se va opri motorul înainte de verificarea 

tensionării curelei. 

Verificați periodic tensionarea și uzura curelei de transmisie. 
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Condensator, curățare 

 
⚠Atenție 

A nu se spăla la presiune ridicată. 

Condensatorul va fi curățat periodic conform pașilor de mai 

jos: 

1. Deschideți capacul condensatorului. 

2.  Folosiți aer comprimat pentru curățarea 

condensatorului, îndreptat de jos în sus. 

3. Închideți capacul condensatorului. 

 
⚠Atenție 

Dacă presiunea sistemului devine prea mare din cauza 

blocării condensatorului, se va întrerupe furnizarea de 

aer condiționat. Înainte de repornirea sistemului din 

întrerupător, condensatorul trebuie curățat în prealabil. 

Evaporator, curățare  

⚠Atenție 
A nu se spăla la presiune ridicată. 

Evaporatorul va fi curățat periodic. Se poate efectua o 

curățare simplă dacă evaporatorul rămâne instalat. Folosiți o 

perie moale, nu folosiți aer comprimat. 

Capacul și elementul de filtru al sistemului de aer condiționat 

vor fi demontate înainte de curățare și apoi instalate la loc. 

În cazul unei curățări mai temeinice, evaporatorul trebuie 

desfăcut și scos de pe scaunul de montare, apoi curățat prin 

spate. Această lucrare va fi executată într-un atelier de 

reparații autorizat de Shandong Lingong. 

 

1 Evaporator 

2 Condensato
r 
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Sistem hidraulic 

Sistemul hidraulic de lucru și sistemul de direcție folosesc 

același rezervor de ulei hidraulic. 

Este necesar un grad de curățenie absolută pentru orice 

operare a sistemului. Chiar dacă particulele pătrunse la 

interior sunt extrem de mici, ele pot avaria sau bloca sistemul. 

Prin urmare, se vor curăța zonele relevante înainte de 

efectuarea oricăror lucrări. 

Supapa de limitare a presiunii de pe sistemul hidraulic a fost 

setată la valoarea corectă înainte de livrare. Dacă alt personal 

care nu aparține de atelierul de reparații autorizat de SDLG a 

modificat setarea supapei, garanția acordată de producător va 

deveni invalidă. 

Nivelul de ulei hidraulic și verificare 

Nivelul de ulei va fi verificat la fiecare 50 de ore. 

a) Încărcătorul va fi parcat într-un loc drept, cupa așezată 

orizontal pe sol, cadrele din față și din spate nu sunt în 

unghi. 

b) Verificați indicatorul de nivel de ulei de pe cutia de ulei 

hidraulic din partea stângă a utilajului. Nivelul de ulei 

este normal dacă scara indicatorului de nivel este la ±2 pe 

scara mediană. Dacă nivelul de ulei de pe indicator este 

mai mic decât semnul de 10 de pe scara mediană, 

adăugați ulei hidraulic. Selectarea uleiului hidraulic este 

prezentată în „P187 Tabel de selectare a uleiurilor”, 

similar ca mai jos. 
Ulei hidraulic și înlocuire 

1 Indicator nivel de ulei 
⚠Avertisment 

La înlocuirea uleiului, variatele operări ale utilajului vor 

fi executate în conformitate cu măsurile relevante pentru 

siguranță. 

⚠Atenție 

Se va acorda o atenție specială gradului de curățenie al 

uleiului hidraulic și al sistemului hidraulic; nu trebuie să 

se permită pătrunderea de corpuri străine în timpul 

procedurii de înlocuire. 

⚠Avertisment 

Uleiul hidraulic poate fi la temperaturi ridicate. Se vor 

purta echipamente de protecție și operația va fi executată 

cu grijă pentru a se evita vătămările corporale. 
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1. Corpurile străine din cupă vor fi eliminate. Încărcătorul va 

fi parcat pe un teren plat. Levierul schimbătorului de viteze 

este în poziția neutră, se va apăsa comutatorul frânei de 

parcare și se va porni motorul pentru funcționare în ralanti 

timp de zece minute. Se vor executa repetat ridicarea 

catargului, coborârea catargului și înclinarea cupei înainte 

și înapoi. 

2. Catargul va fi ridicat în cea mai înaltă poziție, cupa va fi 

înclinată în spate la maxim și apoi se va opri motorul. 

3. Maneta de comandă a dispozitivului de lucru va fi acționată 

astfel încât cupa să se basculeze sub greutatea proprie și se 

va descărca uleiul lichid din cilindrul cupei în rotație; după 

ce cupa a fost rotită într-o poziție adecvată, maneta de 

comandă a dispozitivului de lucru va fi împinsă înainte 

astfel încât catargul să coboare sub greutate proprie și se 

descarcă uleiul lichid din cilindrul catargului. 

4. Se va deschide robinetul cu bilă de descărcare a uleiului de 

pe fundul rezervorului de ulei hidraulic pentru descărcarea 

uleiului murdar care va fi colectat în vas. Între timp, se va 

desface capacul ștuțului de umplere cu ulei pentru 

accelerarea procesului de descărcare a uleiului. 

5. Se va demonta flanșa oarbă de pe fundul rezervorului de 

ulei; se vor curăța ștuțul de umplere cu ulei și toate 

elementele de filtru de pe gura de aspirație a uleiului și 

porturile de retur din rezervorul de ulei. Dacă elementul de 

filtru este deteriorat, trebuie înlocuit. 

6. Flanșa oarbă și robinetul cu bilă de descărcare a uleiului 

vor fi strânse la loc. 

7. Se va umple cu ulei hidraulic stipulat pe la ștuțul de 

umplere cu ulei din partea de sus a rezervorului de ulei 

hidraulic până la scara ±10mm a indicatorului de nivel 

pentru lichide. Apoi se va strânge capacul ștuțului de 

umplere. Elementul de filtru de pe ștuțul de umplere nu 

trebuie scos pentru umplere directă cu ulei a rezervorului 

de ulei. 

8. Se va pune motorul în funcțiune, catargul va fi ridicat și 

coborât, iar cupa va fi înclinată înainte și înapoi de două-

trei ori. În plus, utilajul va fi direcționat înspre stânga la 

unghi maxim de virare pentru umplerea cu ulei hidraulic a 

cilindrului de ulei și a conductei de ulei. Apoi, motorul va 

fi lăsat în funcțiune în viteză de ralanti pentru cinci minute 

ca să se degaje aerul din sistem. 

9. Se va opri motorul, se va verifica nivelul de ulei și se va 
completa dacă nu este suficient. 

Filtru de ventilație din sistemul hidraulic și 

înlocuire 

Filtrul va fi înlocuit la fiecare 1000 de ore. 

Filtrul nu poate fi curățat, ci numai înlocuit. 
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Filtru de purjare din sistemul hidraulic și 

înlocuire 

Filtrul de purjare va fi înlocuit la fiecare 1000 de ore. 

1. Se vor demonta acoperitoarea și capota. 

2. Se va demonta filtrul. 

3. Se va instala filtrul nou. 

4. Inelul de etanșare al capotei va fi verificat la instalare. 
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Lagăre de lubrifiere și lubrifiere 
Dacă utilajul a fost lubrifiat periodic și corect, aceasta poate 

prelungi foarte mult durata de viață a bucșelor și a axului de 

fuzetă. 

Lubrifierea lagărelor are în principal două scopuri: 

1. Se va adăuga unsoare de lubrifiere în lagăr pentru 

reducerea frecării dintre ax și bucșă. 

2. Unsoarea de lubrifiere veche care poate conține 

impurități va fi înlocuită. Unsoarea de lubrifiere de la 

interiorul spațiului garniturii de etanșare exterioare va 

prelua murdărie. Se va împiedica pătrunderea apei și a 

murdăriei în lagăr. 

Înainte de lubrifiere, ștuțul de umplere și pompa de ungere 

vor fi curățate pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a 

nisipului la interior prin ștuțul de umplere cu unsoare de 

lubrifiere. 

Lagărul va fi lubrifiat până ce unsoarea de lubrifiere iese 

pe la garnitura de etanșare exterioară, conform celor ilustrate 

în P185. 

Reguli detaliate de utilizare pentru uleiuri și 

agentul de răcire 

Carburant 

1. Pompa de carburant este un dispozitiv de precizie. În 

cazul în care carburantul conține apă sau alte corpuri 

străine, pompa de carburant nu poate funcționa normal. 

2. Veți fi foarte atenți la înlocuirea sau umplerea cu 

carburant. Nu se permite pătrunderea de corpuri străine 

la interior! 

3. Carburantul va fi strict în conformitate cu numărul de 

marcă specificat în manual. 

4. Carburantul se va solidifica la temperaturi scăzute (mai 

ales când temperatura este mai mică de -15 °C). Prin 

urmare, carburantul va fi înlocuit în funcție de 

temperatura ambientală.  

5. Pentru a preveni coagularea vaporilor de apă din aer și 

pătrunderea lor în rezervorul de carburant,  după 

finalizarea lucrului, va fi umplut cu carburant. 

6. În cazul în care carburantul nu este absorbit sau filtrul de 

ulei tocmai a fost înlocuit, se va degaja mai întâi aerul 

din circuit. 

7. Se va folosi carburant strict în conformitate cu numerele 

de marcă de mai jos: 

0# motorină (temperatură minimă de cel puțin 4°C) 

-10# motorină (temperatură minimă de cel puțin -5°C) 

20# motorină (temperatură minimă de cel puțin -14°C) 
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-35# motorină (temperatură minimă de cel puțin -29 

°C) -50# motorină (temperatură minimă de cel puțin -

44°C) 

8. În punctul de preluare a uleiului de pe pompa de 

alimentare cu carburant se află o sită folosită pentru 

filtrarea impurităților din motorină. Această sită trebuie 

curățată periodic. 

9. Utilizatorii vor umple cu motorină calificată în stații 

peco oficiale. Altminteri, gura se va bloca ușor. 

Compania noastră nu se va face responsabilă pentru 

avarii din cauza utilizării de motorină neadecvată. 

Ulei de motor 

1. Pentru că diferitele branduri de ulei de motor au formule 

diferite, utilizarea de amestecuri poate avea efecte 

adverse asupra motorului. 

2. Este strict interzisă utilizarea de ulei de motor de proastă 

calitate. Altminteri, va produce avarii severe la nivelul 

motorului. Defecțiunile suferite nu vor fi acoperite de 

garanție. 

3. Când uleiul de motor se subțiază, se îngroașă, se 

înnegrește și pierde din vâscozitate, trebuie înlocuit la 

timp. Ciclul recomandat de înlocuire este de 250 de ore. 

4. La înlocuirea uleiului de motor, elementul filtrului de 

ulei de motor trebuie înlocuit și el. Utilizatorii trebuie să 

folosească un filtru de ulei de motor de calitate ridicată. 

Fluid de răcire 
1. Pentru a preveni blocarea radiatorului din cauza 

crustelor formate sau afectarea performanței de răcire, 

trebuie utilizat antigelul stipulat de Shandong Lingong 

ca agent de răcire al motorului pe tot parcursul anului. 

Este strict interzisă utilizarea de apă ca agent de răcire. 

2. Dacă motorul este prea fierbinte, se va adăuga agent de 

răcire după ce motorul a fost lăsat să se răcească. 

3. Agentul de răcire se va adăuga până la înălțimea 

stipulată. Dacă nivelul agentului de răcire este prea mic, 

motorul va fi prea fierbinte și sistemul de răcire se va 

coroda. 

4. Pentru că motorul va genera ușor fenomene de 

supraîncălzire pe vreme caldă, cu temperaturi mai mari 

de 30°C, vehiculul va fi parcat la loc cu umbră și răcoare. 

5. După finalizarea operației, utilajul trebuie pus în 

funcțiune la viteză mică pentru cinci minute și motorul 

poate fi închis după ce a scăzut temperatura apei pentru 

prelungirea duratei de viață a motorului. 

6. Agentul antigel este un produs inflamabil; antigelul 

trebuie umplut departe de flăcări deschise. 

7. Antigelul se va înlocui în fiecare an. 
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8. 100% din agentul antiîngheț nu poate fi utilizat ca agent 
de răcire. 

9. La umplere, se vorutiliza antigeluri diferite, 

în funcție de condițiile de mediu. Domeniu de selecție 

recomandat: 

a) -25 # va fi selectat când   temperatura 

ambientală este de cel puțin -15 °C. 

b) -35 # va fi selectat când   temperatura 

ambientală este de cel puțin -25 °C. 

c) -45 # va fi selectat când   temperatura 

ambientală este de cel puțin -35 °C. 

10. Antigelul este utilizat ca agent de răcire în special când 

temperatura mediului este prea scăzută și altitudinea este 

mare. Antigelul are funcție antiîngheț, de prevenire a 

coroziunii, de prevenire a eroziunilor sub formă de 

cavități, de prevenire a zgurii, punct ridicat de fierbere 

ș.a.m.d. 

11. Antigelul de calitate înaltă se referă la un brand calificat, 

testat de stațiile de testare desemnate de autoritățile 

naționale. Observarea aspectului: limpede, transparent, 

fără impurități, nu noroios și fără miros înțepător. 

Ambalajul exterior al produsului va purta numele 

producătorului, specificația produsului și instrucțiunile 

specifice. 

12. Utilizarea de antigeluri de proastă calitate nu poate 

preveni înghețarea și fierberea, dar va accelera 

coroziunea de la nivelul sistemului de răcire. 

Lichid de frână 

1. Lichidul de frână nu trebuie să constea din amestecuri de 

branduri diferite. Dacă se înlocuiește cu ulei care este 

diferit de lichidul de frână utilizat, lichidul de frână 

utilizat va fi descărcat complet. Poate fi înlocuit și 

utilizat după efectuarea testului de fezabilitate. 

Altminteri, Shandong Lingong Construction Machinery 

Co., Ltd. nu se va face responsabilă pentru accidente și 

invalidarea forței de frânare din cauza utilizării de 

amestecuri de lichide de frână sau probleme la înlocuire. 

2. Pentru a întreține și a utiliza mai bine utilajul, trebuie să 

folosiți lichidul de frână stipulat de Shandong Lingong. 

Ulei de lubrifiere 

1. Uleiul de lubrifiere poate preveni abraziunea și 

zgomotul generat de suprafața de joncțiune. 

2. Conectorul care nu este implicat în manual (cum ar fi 

îmbinare, manșon adaptator) este eliminat la reviziile 

generale și nu este necesar ulei de lubrifiere. Dacă unele 

piese nu sunt flexibile din cauza neutilizării pentru o 

perioadă îndelungată, se va folosi ulei de lubrifiere. 
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3. Uleiul de lubrifiere deversat trebuie curățat la umplerea 
cu ulei de lubrifiere. 

Depozitarea uleiurilor 
1. Se vor evita apa, murdăria și alte impurități. 

2. Pentru a garanta calitatea uleiurilor depozitate pe termen 

lung, se va respecta principiul de primul intrat primul 

ieșit (uleiul a cărui perioadă de depozitare este cea mai 

lungă și dacă este încă în perioada de valabilitate va fi 

utilizat mai întâi). 

Filtru  

1. Filtrul constituie o piesă importantă pentru siguranță, 

care poate preveni pătrunderea impurităților din 

carburant în dispozitivele importante, producând 

defecțiuni. Filtrul va fi înlocuit periodic. Ciclul de 

întreținere a filtrului este indicat în „P186 Tabelul 

ciclului de întreținere”. Când se lucrează în medii de 

lucru severe, intervalul de timp pentru înlocuirea 

filtrului va fi scurtat. 

2. Elementul de filtru din hârtie nu poate fi curățat după 

utilizare, ci va fi înlocuit cu un element nou de filtru. 

3. La înlocuirea cu un filtru nou, filtrul de ulei va fi 

verificat pentru a confirma că nu prezintă particule 

metalice. 

Dacă are, trebuie să contactați personalul de reparații. 

4. Ambalajul filtrului nou nu trebuie deschis înainte de 
utilizare. 

5. Se vor utiliza accesorii de filtru de la Shandong 

Lingong. 

6. Pașii de înlocuire sunt indicați în instrucțiunea de pe 

suprafața filtrului sau inclusă cu filtrul. 
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Selecția uleiurilor 

Tabel de selectare a 

uleiurilor 

Notă: Cantitatea de umplere listată în tabel este oferită numai ca referință și va face obiectul standardului de 

inspectare a uleiului. 

Categorie de 
ulei Standard 

Vâscozitate recomandată la variate temperaturi ambientale 

Capacitate Observație - 5 0  - 4 0  - 2 2  - 4  1 4  3 2  5 0  6 8  8 6  1 0 4  1 2 2 ° F  

- 5 0  - 4 0  - 3 0  - 2 0  - 1 0  0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0 ° C  

Ulei de motor 
SAE 

J183-2013 

 

CF-4 5W-40 

 

20L grad CF-4 sau superior 

  

CF-4 10W-30 

  

  

CF-4 15W-40 

 

 

CH-4 5W-40 
 

20L 
DDE și alte motoare de 

nivel III de noxe 

  

CH-4 10W-30 

  

  

CH-4 15W-40 

 

Ulei de transmisie 
API și ASTM 

 
PTF-2 

 

44L 

6# 

  
PTF-1 8# 

SAE J183-2013 
   

CH-4 15W-40 
   

SAE J183-2013 

  

CH-4 15W-40 

 

(17.1+4.7)L VRT200 
 

CH-4 5W-40 

Ulei de angrenaje 
API 

1560-2013 

 

GL-5 75W/90 

 

2X(20+2x5)L 

(23+2x5)L 

(16+2x5)L 

L956F/L956FH  

L956 punte față  

L956 punte spate 

  

GL-5 80W/90 
  

GL-5 85W/90 

  

 

GL-5 85W/140 

 

Ulei hidraulic 
ISO 

11158-2009 

 

L-HS32 

 

240L L956F/L956FH 

265L L956 

 

 

L-HV46 VG46 
  

L-HM46 

   

 

L-HV68 

 

VG68 

Lichid de frână SAE J1703-2012 
 

DOT4 
 

2x2L 
 

Unsoare 
ISO 

6743-1987 

 

NLGI2 

   

NLGI3 

EP2 

EP3 

Antigel ISO 

6743-1987 

 

-35 

 

45±2L 

 

 

-45 
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Diagramă cu partea de lubrifiere a încărcătorului 

SCHIMBAȚI 
ULEIUL 

POZIȚIE DE 
INSPECȚIE 
A ULEIULUI 

SCHIMBAȚI 
ULEIUL DUPĂ 
PERIOADA DE 
RODAJ 

ADĂUGAȚI 
UNSOARE 

 
           ULEI DE 
ANGRENAJE 

ULEI 
HIDRAULIC 

ULEI DE 
TRANSMISII 
HIDRAULICE 

ULEI DE 
MOTOARE PE 
MOTORINĂ 

INDICAȚIE PUNCTE DE LUBRIFIERE 
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Reguli detaliate pentru întreținerea 

sistemului electric 

1. Dacă firul electric este în medii umede sau izolația este 

deteriorată, sistemul electric va prezenta pierderi de 

electricitate care pot produce accidente periculoase. 

2. Întreținerea pieselor legate de sistemul electric: 

a) Se va verifica etanșeitatea și deteriorarea curelei de 
ventilator; 

b) Se va verifica nivelul de electrolit din bateria de 

acumulatoare. 

c) Componentele electrice instalate nu pot fi dezinstalate 

după bunul plac. 

3. Nu se pot adăuga componente electrice decât cu 

aprobarea companiei. 

4. La curățarea utilajului sau la folosirea lui pe timp de 

ploaie sau ninsoare, sistemul electric trebuie păstrat 

uscat. 

5. La construcții realizate în apropierea mării, se va 

preveni coroziunea sistemului electric din cauza apei de 

mare. 

Unelte de întreținere 

Uneltele pentru întreținere sunt ilustrate în lista de ambalare 
a produsului. 

Tabel de întreținere 
Întreținere efectuată la fiecare zece ore (zilnic) 

Măsuri Pagina 

Verificați nivelul de ulei de motor 
 

Verificați nivelul de agent de răcire 
 

Verificați nivelul de ulei din rezervorul de carburant 
 

Verificați garnitura de etanșare de pe sistemul hidraulic al dispozitivului de lucru 
 

Verificați garnitura de etanșare de pe sistemul hidraulic de direcție 
 

Verificați garnitura de etanșare de pe sistemul frânei de picior 
 

Verificați fiabilitatea și flexibilitatea la frânare 
 

Verificați circuitul și elementele electrice din sistemul electric pentru a confirma că 

sunt normale 

 

Umpleți cu unsoare de lubrifiere arborele ventilatorului motorului pe motorină, 

articulațiile cadrelor din față și din spate, arborele de transmisie, articulația de pivotare 

a osiei motoare de pe spate și toate articulațiile dispozitivului de lucru. 

 

Verificați pentru alte anomalii 
 

Verificați uleiul convertizorului de cuplu pentru a confirma că nu este deteriorat și dacă 
este prezent fenomenul de pompare a uleiului. 
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Măsuri Pagina 

Curățați elementul de filtru pentru aer condiționat 
 

Verificați și reglați întinderea curelei ventilatorului 
 

Verificați nivelul de ulei de transmisie 
 

Verificați nivelul de ulei hidraulic 
 

Verificați nivelul de lichid de frână din pompa de servofrână 
 

Verificați și strângeți șuruburile de fixare de pe toți arborii de transmisie 
 

Verificați și strângeți prizoanele de pe jante 
 

Verificați și strângeți șuruburile de fixare ale etrierului de frână 
 

Verificați și strângeți șuruburile de fixare ale dinților cupei 
 

Întreținere efectuată la fiecare 100 de ore 

Se vor efectua și operațiile de întreținere de executat la fiecare zece și 50 de ore. 

Măsuri Pagina 

Înlocuiți uleiul de motor 
 

Înlocuiți elementul de filtru pentru uleiul de motor 
 

Curățați grupul radiatorului 
 

Curățați filtrul de ulei de pe rezervorul de carburant 
 

Descărcați sedimentele din rezervorul de carburant 
 

Înlocuiți uleiul de angrenaje de pe punte față și punte spate 
 

Înlocuiți uleiul de transmisie 
 

Înlocuiți elementul de filtru de ulei de transmisie 
 

Întreținere efectuată la fiecare 50 de ore (săptămânal) 

Se vor efectua și operațiile de întreținere de executat la fiecare zece ore. 
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Întreținere efectuată la fiecare 250 de ore (lunar) 

Se vor efectua și operațiile de întreținere de executat la fiecare zece și 50 și 100 de ore. 

Măsuri Pagina 

Înlocuiți uleiul de motor (prima dată: la 100 de ore) 
 

Înlocuiți elementul de filtru de ulei de motor (prima dată: la 100 de ore) 
 

Verificați bateria de acumulatoare, curățați suprafața stâlpului de fixare, ungeți cu un strat 
subțire de vaselină. 

 

Verificați șurubul de fixare al dispozitivului de lucru pentru a confirma că nu este 

desprins și îmbinarea sudată să nu prezinte fisuri. 

 

Verificați șurubul de fixare al cadrelor din față și din spate pentru a confirma că nu este 

desprins și îmbinarea sudată să nu prezinte fisuri. 

 

Verificați racordul dintre puntea din față și puntea din spate la cadrul utilajului pentru a 

confirma că nu este desfăcut. 

 

Verificați racordul dintre motor și suport sau cadru pentru a confirma că nu este desfăcut. 

 

Verificați racordul dintre transmisie și cadru pentru a confirma că nu este desfăcut. 
 

Măsurați presiunea 
pneurilor Presiune pneu față (MPa) 0,39±0,01 

 

Presiune pneu spate (MPa) 0,33±0,01 

Întreținere efectuată la fiecare 500 de ore (trimestrial) 

Se vor efectua și operațiile de întreținere de executat la fiecare zece și 50, 100 și 250 de ore. 

Măsuri Pagina 

Înlocuiți elementul filtrului de carburant 
 

Curățați filtrul de pe aerisirea cutiei de viteze 169 

Înlocuiți uleiul de transmisie (prima dată la 100 de ore) 
 

Înlocuiți elementul filtrului de ulei de transmisie (prima dată la 100 de ore) 
 

Înlocuiți elementul filtrului de aer 
 

Înlocuiți elementul de filtru pentru aer condiționat 
 

Înlocuiți lichidul de frână 
 

Verificați și curățați sita rezervorului de ulei al pompei de servofrână 
 

Verificați și reglați intervalul de frânare al sistemului de frânare 
 

Verificați starea de uzură a discului și a plăcuțelor de frână din sistemul de frânare; se vor 

înlocui dacă este necesar. 
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Întreținere efectuată la fiecare 1.000 de ore (la jumătate de an) 
Se vor efectua și operațiile de întreținere de executat la fiecare zece și 50, 100, 250 și 500 de ore. 

Măsuri Pagina 

Înlocuiți uleiul de angrenaje de pe punte față și punte spate (prima dată la 100 de ore) 
 

Verificați sistemul de frânare pentru a confirma că nu prezintă pierderi 
 

Înlocuiți uleiul de transmisie (prima dată la 100 de ore) (cutie de viteze VRT200) 
 

Înlocuiți elementul filtrului de ulei de transmisie (prima dată la 100 de ore) (cutie de 
viteze VRT200) 

 

Înlocuiți elementul filtrului de pe răsuflătoarea transmisiei 
 

Înlocuiți elementul filtrului de purjare de pe rezervorul de ulei hidraulic 
 

Înlocuiți elementul filtrului de ghidaj pentru ulei hidraulic (comandă ghidaj) 
 

Înlocuiți uleiul hidraulic din sistemul hidraulic 
 

Verificați sistemul hidraulic pentru a confirma că nu prezintă pierderi. 
 

Curățați rezervorul de ulei hidraulic 
 

Verificați spațiul și abraziunea de dintre axul de fuzetă și manșonul tuturor articulațiilor 
 

Întreținere efectuată la fiecare 2.000 de ore 

Se vor efectua și operațiile de întreținere de executat la fiecare zece și 50, 100, 250, 500 și 1.000 de 

ore. 

Măsuri Pagina 

Înlocuiți uleiul hidraulic din sistemul hidraulic (prima dată la 1000 de ore) 
 

Înlocuiți antigelul (sau înlocuiți o dată în fiecare an, în funcție de cel anterior) 
 

Înlocuiți răsuflătoarea frânei (sau înlocuiți o dată în fiecare an, în funcție de cel anterior) 

(la asamblare) 

 

Verificați performanța convertizorului de cuplu, transmisiei, mecanismelor diferențiale de 

pe punte față și punte spate și a reductorului. 

 

Verificați etanșeitatea supapei multicale și a cilindrului de ulei hidraulic și presiunea de 

lucru a sistemului de măsurare prin testarea volumului de sedimentare naturală a cilindrului 

de ulei hidraulic. 

 

Verificați îmbinarea sudată și piesele de solicitare de pe jante și calibrați-le deformările. 
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Diagramă de principiu a sistemului 
Sistem de transmisie 
Sistemul de transmisie este alcătuit din convertizorul de 

cuplu hidraulic, transmisie, arbore de transmisie, osii 

motoare față și spate și roți. Principiul sistemului de 

transmisie este ilustrat în figura de mai jos: 

Diagramă de principiu a sistemului de transmisie 

Frână de 

parcare 

Punte față 

arbore de 

transmisie 

Pneu 

Frână cu disc 
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Diagramă de principiu a sistemului de transmisie (cu cutie de 

viteze VRT200) 

Pneu 

Arbore de transmisie punte față 

Motor 

Frână cu disc 
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Sistem hidraulic 

Diagramă de principiu a sistemului hidraulic de pe L956F 

asamblat 

cu cutie de viteze BX50-03 (național) 

Diagramă de principiu a sistemului hidraulic de pe L956F 

asamblat 

cu cutie de viteze VRT200 (național) 

inserție filtru 

pompă de lucru 

filtru fluid hidraulic 

manetă de comandă 

roată de direcție 

cilindru de direcție 

supapă de comandă 

cilindru de înclinație 

cilindru de ridicare 

pompă de direcție 

supapă 

   
supapă de 
prioritate 

cilindru de direcție 

roată de direcție 

   
supapă de 
prioritate 

pompă de direcție 

supapă de prioritate 

filtru fluid hidraulic  

pompă de lucru 

inserție filtru 

cilindru de înclinație 

cilindru de ridicare 

supapă de comandă 

manetă de comandă 
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Conform ilustrației din figură, sistemul hidraulic al 

dispozitivului de lucru adoptă comanda pilot, care este 

alcătuită din pompă de lucru, supapă multicale, supapă-pilot, 

supapă de selecție a presiunii, cilindru de catarg, cilindru de 

ulei al cupei rotative, rezervor de ulei hidraulic și accesorii 

conductă. Supapa multicale KM300 este o supapă duplex. 

Pozițiile cupei rotative sunt descărcare (înclinare înainte), 

poziție neutră și colectare (înclinare în spate); pozițiile 

catargului sunt flotare, coborâre, poziție neutră și ridicare 

pentru obținerea controlului operațional al dispozitivului de 

lucru al încărcătorului. Presiunea prestabilită a supapei de 

siguranță de pe sistemul hidraulic este de 19MPa, presiunea 

de suprasarcină la cavitate mare a cupei rotative este de 

21MPa, iar presiunea de suprasarcină la cavitate mică a cupei 

este de 12MPa. 

L956F adoptă sistemul de direcție cu economie de energie și 

pompă de comutare Este alcătuit din pompă de servodirecție, 

unitate de direcție complet hidraulică sensibilă la sarcină, 

supapă de semnalizare a fluxului, supapă de reglare a 

fluxului, supapă de reglare a gradientului de presiune, 

cilindru de direcție, radiator de ulei hidraulic, rezervor de ulei 

hidraulic și accesorii conductă, care sunt ilustrate în figură. 

Sistemul hidraulic de direcție este un sistem hidraulic sensibil 

la sarcină independent. La schimbarea direcției, acest sistem 

va alimenta cu ulei mai întâi sistemul hidraulic de direcție, 

uleiul rezidual va curge înapoi în rezervorul de ulei prin 

radiatorul de ulei hidraulic. Presiunea prestabilită a 

sistemului este de 16MPa. 

 

Diagramă de principiu a sistemului hidraulic de 

comandă pilot de pe L956F/L956FH asamblat cu cutie 

de viteze BX50-03 (pentru export și cu supapă duplex) 
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Conform ilustrației din figură, sistemul hidraulic al dispozitivului de 

lucru adoptă comanda pilot, care este alcătuită din pompă de lucru, 

supapă multicale, supapă-pilot, supapă de selecție a presiunii, cilindru de 

catarg, cilindru de ulei al cupei rotative, rezervor de ulei hidraulic și 

accesorii conductă. Supapa multicale KM300 -II-19A este o supapă 

duplex. Pozițiile cupei rotative sunt descărcare (înclinare înainte), poziție 

neutră și colectare (înclinare în spate); pozițiile catargului sunt flotare, 

coborâre, poziție neutră și ridicare pentru obținerea controlului 

operațional al dispozitivului de lucru al încărcătorului. Presiunea 

prestabilită a supapei de siguranță de pe sistemul hidraulic este între 

19.2 19,2 și 19,7MPa, presiunea de suprasarcină la cavitate mare a 

cupei rotative este de 21 ± 0,5 MPa și presiunea de suprasarcină la cavitate 

mică a cupei rotative este de 12 ± 0,5 MPa. 

L956F/L956FH adoptă sistemul de direcție articulat hidraulic. Este 

alcătuit din pompă de servodirecție, unitate de direcție complet hidraulică 

sensibilă la sarcină, supapă de reglare a gradientului de presiune, cilindru 

de direcție, radiator de ulei hidraulic, rezervor de ulei hidraulic și 

accesorii conductă, care sunt ilustrate în figură. Sistemul hidraulic de 

direcție este un sistem hidraulic sensibil la sarcină. La schimbarea 

direcției, acest sistem va alimenta cu ulei mai întâi sistemul hidraulic de 

direcție, uleiul rezidual va curge în radiatorul de ulei hidraulic pentru 

răcire. Supapa de siguranță este setată pe supapa de reglare a 

gradientului de presiune. Presiunea prestabilită a sistemului este de 

16MPa, conform ilustrației din figură. 
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1 Pompă de lucru 2. Rezervor ulei hidraulic 3. Supapă-pilot 

4.Supapă de selecție a presiunii 5. Pompă dublă  

6.Filtru-pilot 7.Supapă de reglare a gradientului de presiune 

8.Roată de direcție 9.Cilindru de direcție  

10. Supapă multicale  

11. Cilindru de catarg 12.Cilindru de ulei al cupei rotative 

13. Filtru de ulei de ocolire 14. Radiator cu ulei hidraulic 

Diagramă de principiu a sistemului hidraulic (supapă triplă) 

Conform ilustrației din figură, sistemul hidraulic al 

dispozitivului de lucru adoptă comanda pilot, care este 

alcătuită din pompă de lucru, supapă multicale, supapă-pilot, 

supapă de selecție a presiunii, cilindru de catarg, cilindru de 

ulei al cupei rotative, rezervor de ulei hidraulic și accesorii 

conductă. Supapa multicale KM300-III-19A este o supapă 

triplă. Pozițiile cupei rotative sunt descărcare (înclinare 

înainte), poziție neutră și colectare (înclinare în spate); 

pozițiile catargului sunt flotare, coborâre, poziție neutră și 

ridicare pentru obținerea controlului operațional al 

dispozitivului de lucru al încărcătorului. Presiunea 

prestabilită a supapei de siguranță de pe sistemul hidraulic 

este între 

19.2 19,2 și 19,7MPa, presiunea de suprasarcină la cavitate 

mare a cupei rotative este între 20,5 și 21,5MPa, iar presiunea 

de suprasarcină la cavitate mică a cupei rotative este între 

11,5 și 12,5MPa. 
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L956F/L956FH adoptă sistemul de direcție articulat hidraulic. 

Sistemul hidraulic de direcție este un sistem hidraulic sensibil 

la sarcină. La schimbarea direcției, acest sistem va alimenta 

cu ulei mai întâi sistemul hidraulic de direcție, uleiul rezidual 

va curge în radiatorul de ulei hidraulic pentru răcire. Supapa 

de siguranță este setată pe supapa de reglare a gradientului de 

presiune. Presiunea prestabilită a sistemului este de 16MPa, 

conform ilustrației din figură. 
14 

 

1. Pompă de lucru 2. Pompă dublă 

3. Supapă de reglare a gradientului de presiune  

4. Roată de direcție  

5. Cilindru de direcție 6. Supapă multicale  

7. Cilindru de catarg 8. Cilindru de ulei al cupei rotative  

9. Radiator cu ulei hidraulic 10. Filtru de ulei de ocolire  

11. Rezervor de ulei hidraulic 

12. Filtru-pilot 13. Supapă de selecție a presiunii  

14. Supapă-pilot  

Diagramă de principiu a sistemului hidraulic de pe L956 
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Conform ilustrației din figură, sistemul hidraulic al 

dispozitivului de lucru adoptă comanda pilot, care este 

alcătuită din pompă de lucru, supapă multicale, supapă-pilot, 

supapă de selecție a presiunii, cilindru de catarg, cilindru de 

ulei al cupei rotative, rezervor de ulei hidraulic și accesorii 

conductă. Supapa multicale D32-17.5  este o supapă duplex. 

Pozițiile cupei rotative sunt descărcare (înclinare înainte), 

poziție neutră și colectare (înclinare în spate); pozițiile 

catargului sunt flotare, coborâre, poziție neutră și ridicare 

pentru obținerea controlului operațional al dispozitivului de 

lucru al încărcătorului. Presiunea prestabilită a supapei de 

siguranță de pe sistemul hidraulic este între 17MPa și 

17,5MPa, presiunea de suprasarcină la cavitate mare a cupei 

rotative este de 20MPa, iar presiunea de suprasarcină la 

cavitate mică a cupei este de 12MPa. 

L956F adoptă sistemul de direcție cu economie de energie și 

pompă de comutare Este alcătuit din pompă de servodirecție, 

unitate de direcție complet hidraulică sensibilă la sarcină, 

supapă de semnalizare a fluxului, supapă de reglare a fluxului, 

supapă de reglare a gradientului de presiune, cilindru de 

direcție, radiator de ulei hidraulic, rezervor de ulei hidraulic și 

accesorii conductă, care sunt ilustrate în figură. Sistemul 

hidraulic de direcție este un sistem hidraulic sensibil la sarcină 

independent. La schimbarea direcției, acest sistem va alimenta 

cu ulei mai întâi sistemul hidraulic de direcție, uleiul rezidual 

va curge înapoi în rezervorul de ulei prin radiatorul de ulei 

hidraulic. Presiunea prestabilită a sistemului este de 16MPa. 
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1. Pompă de lucru 2. Rezervor ulei hidraulic 3. Supapă-pilot 

4. Supapă de selecție a presiunii 5. Pompă dublă 6.Filtru-

pilot 7.Supapă de reglare a gradientului de presiune 8.Roată 

de direcție 9.Cilindru de direcție 10. Supapă multicale 

11. Cilindru de catarg 12. Cilindru de ulei al cupei rotative 

13. Filtru de ulei de ocolire 14. Radiator cu ulei hidraulic 

15. Cilindru cu schimbare rapidă 16.Supapă cu trei căi 

17. Supapă magnetică 

Diagramă de principiu a sistemului hidraulic de pe L956FH 

(cu schimbare rapidă) 

Conform ilustrației din figură, sistemul hidraulic al 

dispozitivului de lucru adoptă comanda pilot, care este 

alcătuită din pompă de lucru, supapă multicale, supapă-pilot, 

supapă de selecție a presiunii, cilindru de catarg, cilindru de 

ulei al cupei rotative, rezervor de ulei hidraulic și accesorii 

conductă. Supapa multicale KM300-III-19A este o supapă 

triplă. Pozițiile cupei rotative sunt descărcare (înclinare 

înainte), poziție neutră și colectare (înclinare în spate); 

pozițiile catargului sunt flotare, coborâre, poziție neutră și 

ridicare pentru obținerea controlului operațional al 

dispozitivului de lucru al încărcătorului. Presiunea 

prestabilită a supapei de siguranță de pe sistemul hidraulic 

este între 19,2 și 19,7MPa, presiunea de suprasarcină la 

cavitate mare a cupei rotative este între 20,5 și 21,5MPa, iar 

presiunea de suprasarcină la cavitate mică a cupei rotative 

este între 11,5 și 12,5MPa. 

 

L956FH  adoptă sistemul de direcție articulat hidraulic. 

Sistemul hidraulic de direcție este un sistem hidraulic sensibil 

la sarcină. La schimbarea direcției, acest sistem va alimenta 

cu ulei mai întâi sistemul hidraulic de direcție, uleiul rezidual 

va curge în radiatorul de ulei hidraulic pentru răcire. Supapa 

de siguranță este setată pe supapa de reglare a gradientului de 

presiune. Presiunea prestabilită a sistemului este de 16MPa, 

conform ilustrației din figură. 
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1. Pompă de lucru 2. Rezervor ulei hidraulic 3. Supapă-pilot 

4.Supapă de selecție a presiunii 5. Pompă dublă 6.Filtru-

pilot 7.Supapă de reglare a gradientului de presiune 8.Roată 

de direcție 9.Cilindru de direcție 10. Supapă multicale 

11. Cilindru de catarg 12.Cilindru de ulei al cupei rotative 

13. Filtru de ulei de ocolire 14. Radiator cu ulei hidraulic 

15. Cilindru cu schimbare rapidă 16.Supapă cu trei căi 

17. Supapă magnetică 18. Acumulator 

Diagramă de principiu a sistemului hidraulic de pe L956F 

(cu schimbare rapidă) 

Conform ilustrației din figură, sistemul hidraulic al 

dispozitivului de lucru adoptă comanda pilot, care este 

alcătuită din pompă de lucru, supapă multicale, supapă-pilot, 

supapă de selecție a presiunii, cilindru de catarg, cilindru de 

ulei al cupei rotative, rezervor de ulei hidraulic și accesorii 

conductă. Supapa multicale DFSY-32III-18.5 este o supapă 

triplă. Pozițiile cupei rotative sunt descărcare (înclinare 

înainte), poziție neutră și colectare (înclinare în spate); 

pozițiile catargului sunt flotare, coborâre, poziție neutră și 

ridicare pentru obținerea controlului operațional al 

dispozitivului de lucru al încărcătorului. Presiunea 

prestabilită a supapei de siguranță de pe sistemul hidraulic 

este între 18,2 și 18,7MPa, presiunea de suprasarcină la 

cavitate mare a cupei rotative este între 20 și 20,5MPa, iar 

presiunea de suprasarcină 
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la cavitate mică a cupei este între 12 și 12,5MPa. 

L956F adoptă sistemul de direcție articulat hidraulic. 

Sistemul hidraulic de direcție este un sistem hidraulic sensibil 

la sarcină. La schimbarea direcției, acest sistem va alimenta 

cu ulei mai întâi sistemul hidraulic de direcție, uleiul rezidual 

va curge în radiatorul de ulei hidraulic pentru răcire. Supapa 

de siguranță este setată pe supapa de reglare a gradientului de 

presiune. Presiunea prestabilită a sistemului este de 16MPa, 

conform ilustrației din figură. 
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 Sistem de frânare 

Sistemul de frânare este folosit pentru reducerea vitezei sau 

parcare în timpul deplasării și parcare pe termen lung pe teren 

plat sau în pantă. Conform ilustrației din diagrama de 

principiu, sistemul de frânare include sistemul frânei de 

serviciu, sistemul frânei de siguranță și cel al frânei de 

parcare. 

 

1. Etrier de frână  

2. Pompă pneumatică de servofrână punte față 

3. Pompă pneumatică de servofrână punte spate  

4. Supapă frână de picior 

5. Rezervor de stocare a aerului  

6. Supapă combinată separator de apă și ulei  

7. Compresor de aer  

8. Ventil solenoid de frână 

9. Cameră frână de parcare  

10. Manometru de aer 

11. Supapă de siguranță 

Diagramă de principiu a sistemului de frânare (o singură 
pedală de frână) 
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1. Pompă pneumatică de servofrână  

2. Etrier de frână  

3. Supapă frână de picior 

4. Rezervor de stocare a aerului  

5. Supapă combinată separator de apă și ulei  

6. Compresor de aer  

7. Ventil solenoid de frână 

8. Cameră frână de parcare  

9. Supapă de siguranță 

10. Supapă cu trei căi 

Diagramă de principiu a sistemului de frânare (pedală dublă) 

Sistem frână de serviciu (o singură pedală) 
Conform ilustrației din figură, acest sistem este un sistem de 
frânare de tip aer peste discuri hidraulice cu o singură 
conductă și patru roți. Folosește 4 etriere de frână pe față și 4 
etriere de frână pe spate, în total opt seturi, ceea ce 
îmbunătățește foarte mult siguranța vehiculului per 
ansamblu. 

La apăsarea pedalei de frână în timpul șofatului, aerul 
comprimat din rezervorul de stocare a aerului 5 va intra în 
camera de aer a pompei pneumatice de servofrână prin 
supapa de frână 4 către pistonul de servofrână al pompei de 
servofrână și apoi pe calea uleiului (presiunea uleiului este de 
circa 14MPa). Lichidul de frână va împinge pistonul frânei 
cu disc astfel încât plăcuța de frână va fi apăsată pe roata de 
frânare a discului de frână pentru atingerea scopului de 
reducere a vitezei sau de parcare. 

La eliberarea pedalei de frână, aerul comprimat din pompa de 
servofrână este descărcat în aer prin supapa de frână și starea 
de aplicare a frânei este anulată. 
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Sistem frână de serviciu (pedală dublă) 

Conform ilustrației din figură, acest sistem este un sistem de 

frânare de tip aer peste discuri hidraulice cu o singură 

conductă și patru roți. Folosește 4 etriere de frână pe față și 4 

etriere de frână pe spate, în total opt seturi, ceea ce 

îmbunătățește foarte mult siguranța vehiculului per 

ansamblu. 

Apăsați pedala de frână din stânga la șofat. Aerul comprimat 

din butelia de gaz 4 trece prin supapa frânei pneumatice 3 și 

supapa cu trei căi 10, intră în camera de gaze a pompei 

pneumatice de servofrână 1, împinge pistonul pompei de 

servofrână, cealaltă cameră a pompei este umplută cu lichid 

de frână (presiunea maximă a uleiului este de circa 14MPa), 

apoi lichidul de frână la mare presiune împinge pistonul 

etrierului discului de frână pentru a face plăcuța de frână să 

atingă discurile de frână, care pot frâna vehiculul; în același 

timp va fi emis semnalul pneumatic pentru întreruperea 

curentului electric al cutiei de viteze. 

Apăsați pedala de frână din dreapta la șofat. Principiul de 

frânare este același ca atunci când se folosește pedala din 

stânga, dar curentul electric al cutiei de viteze nu va mai fi 

întrerupt. 

Eliberați pedala de frână și gazul din pompa de servofrână va 

fi descărcat în atmosferă prin supapa de frână și starea de 

frânare va fi anulată. 

Sistem de frână de siguranță și frână de 
parcare 

Conform ilustrației din figură, acest sistem adoptă sistemul 

de frânare tip papuc intern cu comandă pe gaz și acționare 

electrică În timpul șofatului, rotiți ușor butonul de acționare 

al ventilului solenoid de frână 7 sau 8, butonul va ieși în afară 

automat și apoi aerul comprimat din rezervorul de stocare a 

aerului 4 sau 5 va curge în camera frânei de parcare 8 sau 9 

prin ventilul solenoid de frână 7 sau 8 și va activa arcul care 

va împinge pistonul astfel încât să se decupleze frâna și să se 

anuleze starea de frânare; la parcare, apăsați butonul de 

acționare al ventilului solenoid de frână 7 sau 8, aerul 

comprimat din camera frânei de parcare 8 sau 9 se va 

descărca în aer prin portul de evacuare al ventilului solenoid 

de frână 7 sau 8 și frâna va fi trasă în sus sub acțiunea forței 

arcului în vederea atingerii scopului de frânare. 

Când presiunea sistemului este mai mică de 0,4MPa, ventilul 

solenoid de frână 7 sau 8 va fi scos automat de sub tensiune, 

ceea e va activa aerul comprimat din camera frânei de parcare 

8 sau 9 care va fi descărcat în aer prin ventilul solenoid, 

pentru a aplica frâna de siguranță, protejând astfel vehiculul 

și pentru siguranța personalului. 
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Sistem electric 

Sistemul electric include: baterie de acumulatoare, motor 

demaror, generator de încărcare, instrumente, comutator, 

lămpi și alte echipamente electrice. 

Tensiunea sistemului este de 24V c.c., în afară de 

împământare, linia adoptă sistemul cu un singur fir. Veți citi 

cu atenție diagrama de principiu a sistemului electric pentru 

rapoartele reciproce și principiul de lucru al tuturor 

echipamentelor electrice. 



 

213 
 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 

 

Diagramă de principiu a sistemului electric de pe motorul Weichai (destinat exportului) 

Manual de operare și întreținere pentru autoîncărcătorul pe roți L956/L956F/L956FH 
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Diagramă de principiu a sistemului electric de pe motorul Shangchai (destinat exportului) 


