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PREFAȚĂ 

Vă mulțumim că ați achiziționat autoîncărcătorul pe roți produs de Shandong Lingong. 

Acest manual reprezintă liniile directoare pentru utilizatori în operarea și întreținerea 

corespunzătoare a acestui utilaj și trebuie pus în buzunarul de documente de la spatele scaunului 

din cabină sau pe interiorul ușii. Toți membrii personalului trebuie să îl poată citi în orice 

moment. Dacă acest manual este pierdut sau deteriorat, contactați compania noastră sau 

distribuitorii pentru a obține unul nou. 

Dacă vindeți utilajul, asigurați-vă că înmânați acest manual noilor proprietari. 

Parametrii, figurile și informațiile incluse în acest manual se aplică numai autoîncărcătoarelor de 

bază. Pentru produsele derivate, consultați-ne sau citiți manualele aferente. 

La selectarea echipamentelor de lucru, urmați manualele de utilizare ale echipamentelor 

respective pentru asamblare, dezasamblare, înlocuire și utilizare. 

Ne străduim în continuu să îmbunătățim calitatea produselor noastre, ca să producem utilaje de 

inginerie mai avansate și mai sigure. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă, de a 

schimba sau modifica designul, dar nu promitem să aplicăm aceste modificări pe produsele 

vândute. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica datele și utilajul și dreptul de a-l 

întreține. Designul, informațiile de operare și de utilizare din prezentul document face obiectul 

modificărilor fără notificare. Feedback-ul din partea clienților este binevenit. Dacă doriți să 

comentați asupra oricăror aspecte din prezentul manual sau asupra produselor noaste în general, 

nu ezitați să ne contactați. 

Vă rugăm să ne furnizați feedback imediat despre deficiențe la utilizarea produselor noastre, astfel 

încât să putem continua îmbunătățirea produselor noastre în scopul satisfacerii cerințelor dvs. 

Toate drepturile rezervate. Nu se permite reproducerea conținuturilor acestei publicații, în nicio 

formă sau comunicarea lor către o parte terță fără permisiunea scrisă, dată în prealabil, din partea 

Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd. 
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⚠ Avertisment 

• Operarea, întreținerea și reparațiile greșite pot conduce la vătămări corporale sau 

decese. 

• Operatorii trebuie să citească acest manual cu atenție înainte de operare sau întreținere. 

Nu încercați niciodată să operați, să întrețineți sau să reparați utilajul înainte de a 

citi și de a înțelege acest manual. 

• Specificațiile și măsurile de precauție la operare furnizate în manual se aplică numai 

utilizării intenționate a utilajului. Dacă utilajul este utilizat în orice scopuri 

neintenționate, care nu sunt interzise în mod specific, asigurați siguranța dvs. și a 

celorlalți înainte de utilizare. 

• Orice operație și acțiuni ce contravin descrierilor din prezentul manual sunt interzise. 
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INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA 

Operatorii trebuie să cunoască și să respecte criteriile de siguranță descrise în legislația națională 

și locală. Dacă nu există asemenea criterii naționale sau locale, urmați regulile descrise în 

prezentul manual. 

Cele mai multe accidente sunt produse din cauza nerespectării regulamentelor fundamentale de 

siguranță la operarea și întreținerea utilajelor. Pentru evitarea accidentelor, citiți, înțelegeți și 

urmați toate măsurile de precauție și avertismentele din prezentul manual referitoare la utilaj 

înainte de a executa orice operații sau lucrări de întreținere. 

Măsurile de precauție pentru siguranță sunt specificate în SIGURANȚA din Capitolul I, pagina 1. 

Informațiile pentru siguranță descrise în prezentul manual nu pot include măsurile de precauție 

pentru siguranță aferente oricăror circumstanțe care ar putea implica un potențial de pericol la 

operarea și întreținerea utilajului. Prin urmare, dacă sunt utilizate proceduri sau acțiuni care nu 

sunt recomandate în prezentul manual, trebuie confirmată siguranța operatorului și a utilajului. 

Altminteri, consultați-ne pe noi sau pe distribuitori. 

Măsurile de precauție pentru siguranță la operarea și întreținerea utilajului indicate în prezentul 

manual se aplică numai acelor condiții specificate de utilaj. Dacă utilizările date utilajului nu sunt 

specificate în manual, utilizatorii trebuie să își asume responsabilitatea deplină pentru acțiunile 

lor. Noi nu ne vom asuma nicio responsabilitate pentru siguranța operatorilor sau a utilajului. 

În orice caz, nu trebuie să vă angajați în operații interzise, așa cum sunt descrise în prezentul 

manual. 

Următoarele semne sunt utilizate în acest manual pentru identificarea informațiilor privind 

siguranța: 

⚠ PERICOL - Acest cuvânt este utilizat în mesajele de siguranță și pe etichetele de 

siguranță acolo unde există o posibilitate ridicată de vătămări corporale grave sau decese dacă 

pericolul respectiv nu este evitat. Aceste mesaje sau etichete de siguranță descriu, de obicei, 

măsuri de precauție pentru siguranță care trebuie luate pentru evitarea pericolelor. Neevitarea 

acestor pericole poate conduce și la avarierea gravă a utilajului. 

⚠ AVERTISMENT - Acest cuvânt este utilizat în mesajele de siguranță și pe 

etichetele de siguranță unde există o situație potențial periculoasă. Neevitarea acestor pericole 

poate conduce și la vătămări corporale severe sau decese. Neevitarea acestor pericole poate 

conduce și la avarierea gravă a utilajului. 

⚠ NOTIFICARE  Acest cuvânt este utilizat în mesajele de siguranță și pe 

etichetele de siguranță pentru pericolele care s-ar putea solda cu vătămări corporale minore 

sau moderate dacă nu este evitat pericolul. Acest cuvânt este folosit pentru măsuri de 

precauție care trebuie luate pentru a evita acțiuni care ar scurta durata de viață a utilajului. 
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CAPITOLUL I SIGURANȚA 

⚠ Avertisment 

Citiți și urmați toate măsurile de precauție pentru 

siguranță. Nerespectarea acestei indicații poate avea drept 

rezultat vătămări corporale severe sau decese. 

1 POZIȚIILE ETICHETELOR DE SIGURANȚĂ 

ȘI CONȚINUTUL LOR 

1.1 Etichete de siguranță și pozițiile lor 

Pozițiile etichetelor de siguranță de pe acest utilaj sunt indicate în figura de mai jos. Citiți cu 

atenție și urmați conținutul din toate etichetele de siguranță. Întrețineți etichetele; când se pierde, 

se deteriorează sau devine ilizibilă una, reparați-o sau înlocuiți-o imediat. Dacă este înlocuită 

orice componentă care are atașate etichete de siguranță, asigurați-vă că noua componentă este 

prevăzută cu aceleași etichete. 

La curățarea etichetelor de siguranță, folosiți o cârpă și apă cu săpun. Nu folosiți produse 

de curățare chimice sau pe bază de benzină. 

1 Pericol de la brațul de ridicare 

Se află pe ambele părți ale brațelor de ridicare 
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2 Poziție de limită a brațului de ridicare 

(Blocați cilindrul brațului de ridicare înainte de a 

intra în zonele de pericol.) 

  

Se află pe ambele părți ale brațelor de ridicare 

3 Reverberator (chihlimbar) 

Se află pe ambele părți ale brațului de ridicare 

4 Semn pentru ridicare sarcini 

Se află pe punctul de ridicare de pe cadrele din față și din 
spate 
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5 Semn pentru păstrarea distanței de siguranță față de 
cabluri 

Se află în dreapta geamului frontal al cabinei 

6 Prevenirea răsturnării (dacă este aplicată) 

Se află pe coloana verticală din dreapta față la interiorul sau 

pe geamul din stânga al cabinei operatorului 

7 Notificare pentru operarea încărcătorului 

Se află pe coloana verticală din dreapta spate la interiorul 

sau pe geamul din dreapta al cabinei operatorului 

8 Semn de avertizare pentru centura de siguranță 

Se află pe coloana verticală din dreapta spate sau pe geamul 

din stânga al cabinei operatorului 
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9 Notificare de citire obligatorie a manualului 

Se află pe coloana verticală din dreapta spate în cabina 
operatorului 

10 Semn de avertizare pentru întrerupătorul demaror 

Se află deasupra întrerupătorului 

11 Semn pentru pozițiile de instalare ale extinctorului 

Se află pe coloana verticală din stânga spate în cabină 

12 Notificare pentru spălătorul de parbriz 

Se află în față, la stânga ușii cabinei operatorului 

13 Notificare pentru ușa cabinei 

Se află în stânga ușii cabinei 

14 Lichid antigel 

Se află în stânga ușii cabinei operatorului sau pe  

radiatorul de pe capota motorului 
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15 Semn pentru ieșire în situații de urgență 

Se află pe geamul din spate al cabinei 

15 Semn pentru ieșire în situații de urgență 

Se află pe gramul din dreapta al cabinei 

 

 

16 Semn pentru contact în 3 puncte 

Se află pe platformele din dreapta și 
stânga 
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17 Semn golire de apă a recipientului de apă 

Se află pe capota recipientului de apă 

18 Semn de notificare pentru golirea butelia de 
gaz 

Se află pe capota recipientului de apă 

19 Semn pentru rezervorul de ulei hidraulic 

Se află pe rezervorul hidraulic 

20 Semn pentru nivelul de ulei hidraulic 

Se află pe rezervorul hidraulic, în apropierea 
indicatorului de nivel 

21 Semn pentru întreruperea bateriei 

Se află pe compartimentul bateriei 

22 Reverberator (chihlimbar) 

Se află pe ambele părți ale contragreutății 
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23 Avertisment pentru interzicerea flăcărilor 

Se află pe compartimentul bateriei 

24 Semn pentru curățarea periodică a condensatorului 

Se află pe capota condensatorului 

25 Semn pentru rezervorul de carburant 

Se află lângă portul de umplere cu ulei 

 

 

26 Semn articulație de direcție  

Se află pe piesa articulată, între cadrele din față și din spate 
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27 Semn pentru uleiul de transmisie 

Se află pe portul de umplere cu ulei de pe cutia de 
transmisie 

28 Semn pentru blocare 

Se află lângă tija de blocare 

29 Semn pentru ocheți 

Se află pe punctul de ridicare de pe cadrele din față și din 

spate (Pentru fixarea utilajului, nu pentru tractare) 

 

 

30 Avertisment pentru a nu atinge utilajul 

Se află de o parte și de alta pe capota motorului 
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31 Semn pentru evitarea temperaturilor ridicate 

Se află pe capota motorului 

32 Semn de avertizare pentru distanța de siguranță 

Se află de o parte și de alta pe capota motorului 

33 Semn pentru lichide fierbinți 

(Acordați atenție ejectării de abur sau de apă fierbinte) 

Se află pe rezervorul de apă al motorului 

34 Semn de avertizare pentru umplerea cu antigel 

Se află pe rezervorul de apă de pe capota motorului 

35 Semn de operare pentru maneta unică de pilotare 

Se află pe cutia de operare din dreapta 
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36 Buton supapă de frână de mână (când este instalat 

butonul de frână de parcare) 

Se află pe cutia de operare din dreapta 
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2 REGULI DE SIGURANȚĂ 

2.1 Reguli de siguranță 

• Numai personalul instruit și autorizat are voie să 

opereze și să întrețină utilajul. 

• Urmați toate regulile de siguranță, măsurile de 

precauție și instrucțiunile când utilajul este în 

funcțiune sau se efectuează lucrări de întreținere. 

• Nu operați niciodată utilajul când nu sunteți 

complet alerți. Nu operați utilajul dacă vă simțiți 

rău, somnoroși, după ce ați luat medicamente sau 

ați consumat alcool, când judecata poate să vă fie 

afectată. 

• Când lucrați cu alt operator sau cu o persoană 

însărcinată cu dirijarea traficului pe șantier, 

asigurați-vă că toate persoanele înțeleg toate 

semnalele cu mâinile care vor fi folosite. 

• Urmați toate regulile de siguranță. 

2.2 Dispozitive de siguranță 
 

• Asigurați-vă că toate acoperitorile și apărătorile sunt în pozițiile corespunzătoare și 

reparați-le când sunt deteriorate. 

• Folosiți corect dispozitivele de siguranță, cum ar fi comutatorul frânei de parcare și centura 

de siguranță (dacă este asamblată). 

• Nu îndepărtați niciodată niciunul dintre dispozitivele de siguranță. Țineți-le întotdeauna 

în stare bună de funcționare. 

• Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor de siguranță poate conduce la vătămări 

corporale severe și chiar decese. 

11 
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• În circumstanțe cu risc de accidentare din cauza obiectelor în cădere, utilizatorul trebuie să 

achiziționeze utilajul cu structuri de protecție la obiecte în cădere. 

2.3 Elemente de protecție 

• Purtați echipamente de protecție, cum ar fi cască 

din materiale dure, ochelari de protecție, 

încălțăminte, mască, vestă de protecție 

reflectorizantă, antifoane, mănuși grele, când 

utilajul este în funcțiune sau se efectuează lucrări 

de întreținere. 

• Asigurați-vă că purtați cască din materiale dure, 

ochelari de protecție și mănuși grele dacă există 

așchii metalice sau alte particule mici împrăștiate în timpul operării, mai ales când curățați 

elementele de filtru cu aer comprimat și asigurați-vă că nu există nicio persoană în 

apropierea utilajului. 

• Nu purtați niciodată hainele largi, bijuterii și  păr 

lung desfăcut. Se pot agăța în pârghiile de 

comandă (sau manetele de comandă) sau în 

piesele mobile, ceea ce poate produce vătămări 

corporale severe și chiar decese. 

• Evitați purtarea de haine îmbibate cu ulei pentru 

că sunt inflamabile. 

• Aerul comprimat vă poate răni. Când folosiți aer comprimat, asigurați-vă că purtați mască, 

îmbrăcăminte și încălțăminte de siguranță. Presiunea aerului comprimat trebuie să fie mai 

mică de 0,3MPa. 

• Toate elementele de protecție trebuie examinate periodic pentru funcționare corespunzătoare 

înainte de utilizare. 

2.4 Modificări neautorizate 

• Orice modificare adusă fără autorizația companiei poate conduce la pericole grave pentru 

persoane. 

• Consultați Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd sau distribuitorii înainte de a 

face modificări. 

• Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice vătămări corporale sau daune 

produse din cauza modificărilor neautorizate. 
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3 OPERARE ÎN SIGURANȚĂ 

3.1 Familiarizați-vă cu utilajul 

• Studiați manualul de operare aferent utilajului. 

Învățați structura utilajului, operarea și 

întreținerea. Familiarizați-vă cu pozițiile și 

funcțiile butoanelor, manetelor de comandă, 

contoarelor și dispozitivelor de avertizare. 

• Aflați toate regulile de operare; înțelegeți 

gesturile personalului de semnalizare. 

• Dacă există orice ulei deversat în apropierea 

pozițiilor de operare, care pot produce 

alunecarea, curățați-le imediat. 

• Verificați toate elementele de siguranță, de 

exemplu dacă dispozitivele de protecție pentru 

siguranță sunt în stare de siguranță. Asigurați-vă 

că anvelopele nu sunt uzate și că presiunea 

pneurilor este normală. Verificați regulat pentru 

pierderi de ulei, de apă, de aer, pentru deformări, 

organe de fixare desprinse și zgomote anormale, 

altminteri se pot produce accidente. Verificați 

periodic dispozitivele de siguranță. 
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3.2 La părăsirea scaunului operatorului 

• Țineți întotdeauna comutatorul frânei de parcare în poziția de blocare. 

• Aduceți complet echipamentul de lucru pe sol și 

puneți schimbătorul de viteze și maneta de 

comandă a echipamentului de lucru în poziția 

neutră, apoi opriți motorul și închideți 

întrerupătorul demaror. Instalați blocuri pentru 

calarea roților din față și din spate dacă este 

necesar. 

• Asigurați-vă că încărcătorul este încuiat și puneți 

cheia într-un loc sigur. 

3.3 Urcare și coborâre 

• Verificați balustradele și treptele și, dacă prezintă 

ulei, lubrifiant sau murdărie, curățați-le mai întâi 

pentru preveni alunecările. Reparați elementele 

stricate și strângeți piulițele desfăcute. 

• Nu săriți niciodată pe sau de pe utilaj. Nu vă 

urcați sau nu coborâți niciodată în/dintr-un utilaj 

în mișcare. 

• La urcarea sau coborârea în/din utilaj, stați cu fața la utilaj și 

folosiți balustradele și treptele pentru a vă asigura susținerea 

necesară. Mențineți contactul în trei puncte (două mâini/un picior 

sau două picioare/o mână) cu balustradele și treptele pentru a 

asigura stabilitatea corpului. 

• Nu apucați niciodată nicio pârghie de comandă (sau manetă de 

comandă) la urcarea sau coborârea în/din utilaj. 

• În cazul în care cabina utilajului este asamblată cu două uși pe stânga și pe dreapta, pentru a 

preveni operarea greșită, asigurați-vă că ușa de pe partea pârghiei de comandă este ieșire de 

urgență și nu o folosiți pentru urcarea și coborârea normală în/din utilaj. 

• Nu intrați niciodată în cabina operatorului de pe scara din spatele utilajului sau nu coborâți 

de pe roata din dreptul cabinei operatorului. 

• Nu țineți niciodată în mână nicio unealtă sau alte articole când urcați sau coborâți în/din 

încărcător; ridicați uneltele 
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necesare pentru operații pe acoperișul plat cu o funie. 

3.4 Prevenirea incendiilor 

Următoarele fluide sunt inflamabile și trebuie ținute 

la distanță de căldură și focuri, motor: lubrifiant 

pentru motorul încărcătorului, ulei hidraulic pentru 

sistemul hidraulic, ulei pentru arborii de presiune 

hidraulică și ulei de angrenaje pentru sistemul de 

transmisie, fluid de frână și antigel pentru sistemul de 

eliminare a căldurii. 

Respectați următoarele: 

• Păstrați focul la distanță de fluidele inflamabile. 

• Realimentați cu carburant și cu ulei de lubrifiere în 

spații bine aerisite. Opriți motorul și nu fumați înainte de realimentare. 

• Strângeți ferm toate capacele ștuțurilor de umplere de pe rezervoarele de carburant și de ulei. 

• Puneți lichidele inflamabile de mai sus în recipiente cu etichete relevante și păstrați-le în 

locuri corespunzătoare separate. Nu permiteți persoanelor neautorizate să le folosească. 

• Sudurile electrice și tăierea cu flacără nu sunt permise pe conductele care conțin lichide 

inflamabile. Curățați conductele cu fluide neinflamabile înainte de suduri electrice și tăieri 

cu flacără. 

• Curățați foarte bine materialele inflamabile precum rumeguș, frunze și hârtie care s-au 

acumulat pe motor și clemele plăcuțelor de frână, și curățați substanțele inflamabile, uleiul, 

uleiul de lubrifiere și alte substanțe de pe utilaj. 

• În timpul operării, acordați atenție când gura de ieșire a tobei de eșapament este aproape de 

materiale inflamabile, precum iarba uscată și bucăți de hârtie. 

• La parcarea încărcătorului, selectați cu atenție mediul; în special, selectați locuri în care nu 

sunt prezente materiale inflamabile în apropierea părților de utilaj la temperaturi ridicate, 

cum ar fi toba de eșapament. 

• Verificați să nu prezinte pierderi de carburant, ulei de lubrifiere sau ulei hidraulic. Dacă 

prezintă, reparați sau înlocuiți elementele stricate. Curățați componentele reparate înainte de 

utilizare. 

• Dacă există aer exploziv generat în apropierea 

bateriei de acumulatoare, asigurați-vă că nu 

există flăcări sau incendii în apropiere. Reparați, 

întrețineți și utilizați bateria de acumulatoare 

conform indicațiilor manualul de utilizare. 

• Nu folosiți flăcări sau foc (chibrituri sau 

brichete) când efectuați verificări în locuri 

întunecate. 

• Extinctorul trebuie să fie gata de utilizare întotdeauna  

 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e5%bd%bb%e5%ba%95&tjType=sentence&style=&t=thoroughly
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%9c%a8%e5%b1%91&tjType=sentence&style=&t=sawdust
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%a0%91%e5%8f%b6&tjType=sentence&style=&t=leaves
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e5%88%b6%e5%8a%a8%e9%92%b3&tjType=sentence&style=&t=brake+clip
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%b6%a6%e6%bb%91%e6%b2%b9&tjType=sentence&style=&t=lubricating+oil
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%b6%a6%e6%bb%91%e6%b2%b9&tjType=sentence&style=&t=lubricating+oil
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și utilizatorul trebuie să știe cum se utilizează și ce funcție are. Verificați și întrețineți 

conform indicațiilor din manualul de utilizare. 

• Nu operați niciodată utilajul aproape de flăcări sau focuri. 

• Nu scurtcircuitați. 
3.5 Măsuri de precauție la operarea la temperaturi ridicate 

• Imediat după oprirea motorului, agentul de 

răcire, uleiul de motor și uleiul hidraulic sunt la 

temperaturi ridicate și încă sub presiune înaltă. 

Încercarea de a scoate capacul, de a goli uleiul 

sau apa sau de a înlocui filtrele poate conduce la 

arsuri severe. 

Așteptați întotdeauna să se răcească și urmați 

procedurile specificate când efectuați aceste 

operații. 

• Opriți motorul, așteptați să se răcească apa și apoi desfaceți încet capacul pentru a degaja 

presiunea de la interior înainte de a scoate capacul radiatorului. 

3.6 Deplasarea pe drumuri 

• Acordați atenție stabilității părții frontale și din 

spate a utilajului la operare, deoarece 

echipamentul de lucru poate bloca vizibilitatea 

în față, iar sarcina este concentrată pe roțile din 

spate. 

• Asigurați-vă că nu este ceață, funingine, nori de 

nisip sau de praf care ar putea bloca vizibilitatea. 

• Examinați zona de lucru și condițiile de drum. 

Verificați dacă există găuri, blocaje, zloată sau 

gheață. 

• Înțelegeți obiectivul operației; asigurați-vă că înțelegeți semnificația steagurilor, semnalelor 

și etichetelor înainte de a începe operația. 
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3.7 Preveniți strivirea sau tăierea părților 
corpului 

• Nu introduceți mâinile, brațele sau alte părți ale 

corpului în piesele mobile ale echipamentelor. 

Dacă echipamentul de lucru este în funcțiune, 

raza de acțiune se va modifica și poate conduce la 

avarii severe sau vătămări corporale dacă se stă 

prea aproape. Motorul trebuie oprit și 

echipamentul de lucru blocat dacă trebuie să 

lucreze persoane între componentele mobile. 

• Asigurați-vă că suportul și accesoriile sunt reglate 

corect când există persoane care lucrează sub 

utilaj. Nu folosiți rezervorul hidraulic ca   

Accesoriile se pot desprinde conducând la 

accidente la deplasarea sistemului de comandă sau 

când conductele hidraulice prezintă pierderi de 

fluide. 

• Nu executați niciodată reglaje când utilajul este în 

funcțiune sau motorul este în funcțiune dacă nu 

există un motiv excepțional, cum ar fi o situație de 

urgență. 

• Stați departe de orice piese în rotație și mobile. 

• Asigurați-vă că nu există corpuri străine pe vana motorului. Vana poate fi proiectată sau tăiată 

de corpuri străine, unelte la interior. 

• Nu încercați să verificați sau să executați lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune pentru 

că este periculos. 
3.8 Notificare privind accesoriile 

• Citiți manualul de utilizare pentru toate accesoriile și conținuturile din manual care se referă 

la un accesoriu când accesoriul este asamblat și utilizat. 

• Nu utilizați accesorii care nu sunt comercializate de Shandong Lingong Construction 

Machinery Co. Ltd sau distribuitorii specificați de Shandong Lingong Construction 

Machinery Co. Ltd. Folosirea de accesorii neautorizate poate conduce la probleme de 

siguranță și contravin funcționării normale a utilajului, ceea ce poate influența durata de viață 

utilă a utilajului. 

• Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd nu își asumă nicio responsabilitate 

pentru nicio vătămare corporală, accident sau distrugere a utilajului induse prin utilizarea de 

accesorii neautorizate. 

3.9 Notificare despre utilizarea cabinei FOPS și ROPS (prevenirea răsturnării și protecție 
împotriva obiectelor în cădere) (dacă este asamblată) 

Instalați FOPS și ROPS pentru a preveni răsturnarea utilajului și protecție împotriva obiectelor în 
cădere când motorul este în funcțiune și pentru protecția 

 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%af%bf%e5%91%bd&tjType=sentence&style=&t=service+life
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%af%bf%e5%91%bd&tjType=sentence&style=&t=service+life
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operatorului. Dispozitivul ROPS poate fi utilizat pentru a susține sarcina când are loc răsturnarea, 

și poate absorbi energia de impact. Acordați atenție după cum urmează: 

• Funcționarea normală nu este satisfăcută dacă rezistența se reduce din cauza avariilor. În 

acest caz, contactați Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd sau distribuitorii 

specificați de Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd și întrebați care este 

metoda de reparare. 

• Personalul de deservire își va prinde centura de siguranță pentru a obține o protecție eficientă 

chiar dacă are instalat ROPS. Asigurați-vă întotdeauna cu centura de siguranță când operați 

autoîncărcătorul. Centura de siguranță trebuie înlocuită o dată la fiecare trei ani chiar dacă nu 

prezintă anomalii. 

• Nu găuriți și nu sudați niciodată la interiorul sau la exteriorul ROPS pentru a preveni 

avarierea sau reducerea rezistenței ROPS. 

4 PORNIRE ÎN SIGURANȚĂ 

4.1 Înainte de pornirea motorului 

4.1.1 Operații de siguranță în zona de lucru 
• Înainte de a începe operațiile, inspectați temeinic zona pentru orice condiții neobișnuite care 

pot fi periculoase. 

• Examinați starea terenului și calitatea solului din zona de lucru și determinați metoda 

corespunzătoare de operare. Înainte de a începe lucrul, terenul trebuie nivelat și presat ferm. 

Dacă există mult nisip și praf, stropiți cu apă în prealabil. 

• Când lucrați pe drumuri publice, trebuie să existe o persoană instruită care să gestioneze 

traficul. Ridicați baricade și folosiți semnul INTRAREA INTERZISĂ pentru asigurarea 

participanților la trafic și a pietonilor. 

• În locurile unde există obiecte îngropate, precum conducte de apă, conducte de gaz sau 

cabluri de înaltă tensiune, contactați companiile responsabile pentru confirmarea poziției 

obiectelor îngropate și aveți grijă să nu le avariați în timpul operațiilor. 

• Când lucrați în apă, mlaștini sau când treceți peste bancuri de nisip, verificați starea terenului, 

viteza și adâncimea apei. Asigurați-vă să nu depășiți adâncimea permisă a apei. După 

terminarea lucrului, verificați și curățați pozițiile unde este necesar să se aplice lubrifianți. 

Consultați CAPITOLUL II—6 CERINȚE DE CIRCUMSTANȚE pentru adâncimea apei 

de trecere. 

• Asigurați-vă că există condiții bune de ventilație când lucrați în medii închise. 

4.1.2 Verificări înainte de pornirea motorului 
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• Verificați cu atenție utilajul înainte de începerea lucrului. Raportați superiorului dacă există 

orice condiții anormale. Operați utilajul numai după rezolvarea condițiilor anormale. 

• Pentru a evita incendiile, verificați dacă există orice materiale inflamabile, precum așchii de 

lemn, Frunze și hârtii care s-au acumulat pe motor. 

• Verificați dacă există pierderi de ulei sau de apă, piulițe desfăcute, zgomote anormale, piese 

stricate sau pierdute.  

• Verificați podeaua cabinei, oglinda retrovizoare, pârghia de comandă (sau maneta de 

comandă), pedala și balustradele pentru ulei, unsoare, zăpadă sau murdărie și curățați-le. 

• Verificați nivelul de agent de răcire, carburant și asigurați-vă că nivelul de ulei de motor din 

carter este normal. Consultați CAPITOLUL III - 3.6 Alimentare uleiuri pentru a verifica 

dacă este blocat filtrul de aer. 

• Reglați scaunul operatorului în poziția corespunzătoare pentru operare. Consultați 

CAPITOLUL III - 1.2.10 Reglarea scaunului din cabină pentru a verifica dacă centura de 

siguranță și echipamentele fixe (dacă sunt asamblate) sunt stricate. Centura de siguranță 

trebuie înlocuită cu una nouă la fiecare trei ani. 

• Verificați instrumentele pentru deteriorări și asigurați-vă că pârghia de comandă (sau maneta 

de comandă) este în poziția de frânare. 

• Curățați murdăria de pe geamurile cabinei și de pe toate lămpile pentru a asigura o vizibilitate 

mai bună. 

• Reglați oglinda retrovizoare și păstrați curată suprafața acesteia curată pentru a asigura cea 

mai bună vizibilitate din scaunul operatorului. Înlocuiți-o cu una nouă dacă s-a spart oglinda. 

• Nu lăsați nicio unealtă sau piesă în jurul scaunului operatorului. Pot cădea din cauza 

vibrațiilor produse la deplasare și în timpul lucrului, avariind pârghia de comandă (sau 

maneta de comandă) sau comutatorul sau pot mișca pârghia de comandă (sau maneta de 

comandă) producând punerea în funcțiune a echipamentului de lucru și producerea de 

accidente. 

• Verificați dacă proiectorul și lămpile de semnalizare funcționează normal. Reparați-le dacă 

sunt defecte. 

• Verificați dacă sunt deblocate cadrele din față și din spate. 

• Curățați uleiul de pe balustradă și de pe pedală și nămolul și nisipul de pe încălțăminte pentru 

a evita alunecările, ceea ce poate afecta operațiile. 

• Verificați dacă anvelopele sunt uzate sau defecte și dacă nu sunt desprinse șuruburile și 

piulițele. Acordați o atenție specială desfacerii piulițelor de pe butuci și reparați sau înlocuiți 

pentru orice situații anormale. 

4.1.3 La pornirea motorului 

• Înainte de a vă urca în utilaj, verificați din nou 

utilajul pentru a vedea să nu fie persoane sau 

blocaje pe sau sub sau în apropierea utilajului.  
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Dacă există persoane neautorizate în zona de lucru, cereți-le să plece. Nu începeți lucrul până 

ce nu au plecat. 

• Nu puneți utilajul în funcțiune dacă există eticheta „A NU SE PUNE ÎN FUNCȚIUNE” pe 

maneta de comandă a echipamentului de lucru sau pe maneta de comandă a vitezelor. 

• Așezați-vă în scaun cu centura de siguranță prinsă și asigurată. 

• Trebuie să cunoașteți semnificația tuturor avertismentelor de pe echipamente, contoare și 

echipamentele de comandă de pe tabloul de bord. 

• Asigurați-vă că aveți comutatorul frânei de parcare în poziția de parcare și că toate 

echipamentele de comandă sunt în poziție neutră. 

• Activați sirena pentru avertizare. 

• Porniți motorul. Consultați CAPITOLUL III - 3.2.2 Pornirea motorului. 

• Porniți motorul numai din cabină. Nu porniți motorul prin scurtcircuitare. Puteți distruge 

utilajul dacă este pornit prin scurtcircuitare laterală. Este foarte periculos. 

4.1.4 Verificări după pornirea motorului 

Verificați după pornirea motorului pentru asigurarea că nu există pericole potențiale. 

• La examinarea utilajului, parcați-l într-un loc spațios și nu lăsați persoanele neautorizate să 

se apropie. 

• Verificați dacă motorul produce zgomote sau vibrații anormale la funcționare. Dacă prezintă 

astfel de semne, pot exista defecțiuni; raportați imediat acest aspect superiorului. Operați 

utilajul după eliminarea defecțiunilor. 

• Testați comanda vitezei motorului în viteza neutră. 

• Examinați instrumentele, contoarele și lămpile de avertizare; asigurați-vă că sunt în stare 

normală de funcționare. 

• Acționați mecanismul de comandă pentru viteze. Asigurați-vă că vitezele în față, medie și în 

spate sunt în pozițiile corecte. Asigurați-vă că pârghiile de comandă (sau manetele de 

comandă) sunt ușor de utilizat. 

• Examinați supapa frânei de picior și supapa de acționare a uleiului conform manualului de 

utilizare, pentru asigurarea că funcționează normal. Verificați dacă virarea la stânga și la 

dreapta este lină la viteză mică. 

• Asigurați-vă că pârghia de comandă a supapei de frână de mână este în poziția de anulare a 

stării de frânare înainte de deplasare. 

4.2 Măsuri de precauție la utilizarea motorului 

4.2.1 Înainte de prima utilizare 

http://www.webchina.biz/qiche/mazida/20071207/11341.html
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• Utilizați și întrețineți motorului în strictă conformitate cu cerințele din prezentul manual. 

• Motorul nu funcționează niciodată în suprasarcină și durata de funcționare în ralanti nu 

este mai mare de 10 minute. 

• Soluția de antigel utilizată în sistemul de răcire trebuie să fie calificată, altminteri 

compania noastră nu se va face responsabilă pentru defecțiunile rezultate. 

• Nu amestecați niciodată uleiuri de tipuri diferite sau de la producători diferiți pentru a 

nu reduce calitatea uleiului de motor. 

• După sfârșitul rodajului motorului, curățați baia carterului de ulei cu kerosen sau 

motorină de curățare, înlocuiți elementul de filtru pentru uleiul de motor și înlocuiți 

complet uleiul de motor. 

• Este strict interzisă funcționarea motorului fără filtru de aer, deoarece aerul nefiltrat 

pătruns în motor va determina uzura prematură a motorului și o funcționare anormală. 

• Cablurile circuitelor electrice trebuie să fie corecte și puternice; în timpul funcționării 

generatorului, este interzisă îndepărtarea oricărei conexiuni pentru a evita accidentele. 

• Pentru a preveni accidentele, toate piesele rotative expuse trebuie să fie prevăzute cu 

dispozitive de protecție și să fie instalate ferm. 

• Ștergeți deversările de ulei de lubrifiere, carburant, agent de răcire sau alte lichide. 

• Adoptați metoda corespunzătoare, sigură și fiabilă de procesare a uleiurilor uzate. 

• Puneți cârpele de ulei în recipiente ignifugate și nu aruncați niciodată astfel de cârpe pe 

motor. 

• Nu trebuie să existe lichide inflamabile în apropierea motorului. 

• Pentru a preveni pornirile accidentale, înainte de lucrările de întreținere la nivelul 

motorului, deconectați și împachetați firul de împământare al bateriei cu bandă 

izolatoare. 

• La deconectarea bielei regulatorului motorului, nu porniți niciodată motorul. 

4.2.2 La utilizare 

• Ori de câte ori porniți motorul, țineți-l în viteză de ralanti pentru 3-5 minute. După ce 

instrumentele funcționează normal, puteți porni utilajul. Nu permiteți accelerarea bruscă 

a utilajului rece, altminteri se vor deteriora tot felul de instrumente și piese 

corespondente, accelerând uzura pieselor mobile ale motorului și avarierea 

compresorului de supraalimentare, scurtând astfel durata de viață utilă a motorului. 

• După pornirea motorului, motorul trebuie să meargă mai întâi 3-5 minute fără sarcină și 

apoi se poate permite creșterea vitezei și ambalarea treaptă cu treaptă. 

• La înlocuirea filtrului de ulei de motor în procedura de întreținere, noul filtru de ulei de 

motor trebuie umplut cu ulei de motor și apoi instalat. După finalizarea instalării, trebuie 

pornit motorul și ținut în ralanti pentru 2-3 minute și apoi trebuie trecut pe viteză medie 
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pentru 1-3 minute. După aceea, șoferul coboară din utilaj și observă cu atenție dacă 

filtrele prezintă pierderi, Dacă prezintă pierderi, fenomenul trebui eliminat din timp, 

altminteri va conduce la arderea pieselor mobile aferente, precum arborele cotit, bucșa 

lagărului din cauza lipsei de ulei. 

• În timpul lucrului la nivelul motorului, temperatura turbosuflantei, a țevii de eșapament, 

a tobei de eșapament, a radiatorului ș.a.m.d. este mai mare. Trebuie să acordați o atenție 

deosebită ca să păstrați corpul la o anumită distanță față de motor pentru a evita arsurile 

de la temperaturile ridicate. 

• În timpul lucrului la motor, interiorul radiatorului este la presiune ridicată. Adăugarea de 

agent de răcire trebuie să întrunească cerințele pentru oprirea utilajului. Când lichidul de 

răcire este răcit corespunzător, adăugați agent de răcire pentru a evita arsurile din cauza 

stropirii cu lichid la temperaturi ridicate. 

• Când presiunea uleiului de motor este prea mică sau când nu este deloc presurizat, 

temperatura apei de răcire este prea mare și interiorul motorului scoate zgomote 

anormale, utilizatorul trebuie să oprească utilajul la timp și să verifice și să depaneze. 

• Trebuie să acordați atenție prevenirii incendiilor la motor și nu trebuie să vă apropiați cu 

flăcări deschise de motor. În același timp, temperatura de evacuare a motorului este 

foarte mare, dacă utilajul lucrează în locuri cu obiecte inflamabile. Țeava de ieșire sau 

toba de eșapament trebuie echipată cu un dispozitiv de eliminare a scânteilor, conform 

cerințelor. 

• În conformitate cu prevederile, puneți apă în prefiltrul de carburant, curățați sau înlocuiți 

ansamblul elementului de filtru de carburant, înlocuiți ansamblul elementului de filtrare 

fină pentru carburant. 

• Trebuie să verificați întotdeauna ca linia de admisie pentru aer să nu prezinte pierderi, 

filtrul de aer să nu fie înfundat; dacă prezintă fenomenele de mai sus, trebuie efectuate la 

timp lucrările de întreținere, altminteri vor avaria turbosuflanta sau vor conduce la 

avarierea cilindrului ș.a.m.d.; va scădea și puterea motorului, vehiculul poate merge 

numai la viteze mici; trebuie efectuată la timp întreținerea. 

• Înainte de a regla sau repara motorul, dispozitivul de acționare, utilizatorul trebuie să 

oprească motorul. 

4.2.3 Sfârșitul utilizării 

• Se interzice oprirea utilajului prin flamă de motor la viteză mare și sarcină grea; lăsați 

utilajul să meargă în gol pentru 3-5 minute, apoi opriți utilajul. Altminteri, se vor avaria 

turbosuflanta și alte piese mobile, scurtând astfel durata de viață utilă a motorului. 

• Când utilajul este parcat sau în lucrări de întreținere pe termen lung, pentru a preveni 

pornirea accidentală a motorului, utilizatorii trebuie să demonteze firele dintre motor și 

baterie. 
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• După parcare, dacă temperatura mediului poate fi mai mică de 0°C și motorul este fără 

soluție de antigel, utilizatorul trebuie să golească toată apa din radiator și din motor. 

4.2.4 În caz de avarie 

• Nu folosiți niciodată detergenți corozivi la curățarea radiatorului și a gurii de admisie de 

pe răcitorul intermediar, altminteri veți produce avarii severe la sistemul de răcire al 

motorului. 

• Pe părțile de etanșare ale pompei de injecție pentru carburant nu se permit demontări și 

reglaje. În caz de avarie, contactați distribuitorii companiei. 

• Când are loc un accident major de motor, fără permisiunea stației de reparații a 

producătorului, utilizatorilor li se interzice strict execuția de revizii generale și lucrări de 

întreținere. 

• Dacă se constată că motorul nu are presiune de ulei, are o presiune redusă a uleiului, 

temperatura apei de răcire este prea mare, sistemul de admisie a aerului are pierderi sau 

se aud zgomote neobișnuite de la motor, trebuie să contactați departamentul local de 

servicii pentru clienți. Este strict interzisă pornirea motorului cu probleme. 

5 DEPLASARE ÎN SIGURANȚĂ 

5.1 Avertisment 

•  Trebuie aprinsă lampa de avertizare pentru a 

avertiza ceilalți șoferi din trafic când utilajul 

este avariat sau funcționează la viteză mică. 
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5.2 Siguranța dvs. și a celorlalți 

• Cultivați bune obiceiuri de conducere pentru asigurarea siguranței tuturor. 

• Activați sirena pentru siguranță înainte de deplasare. 

• Asigurați-vă că nu există persoane sau blocaje la stânga și la dreapta. 

• Verificați frânele pe teren drept, uscat și ferm. 

• Nu introduceți mâinile sau picioarele pe 

echipamentul de lucru sau nu le scoateți în afara 

utilajului. 

 

 

 

 

 

• La deplasarea pe teren drept, reglați articulația 

inferioară a brațului echipamentului de lucru la 

400mm ~ 500mm(16in ~ 20in) deasupra solului.  

• Avertizați întotdeauna persoanele din apropierea 

utilajului în toate direcțiile prin activarea sirenei. 

• Ușa cabinei trebuie să fie închisă la deplasare. 

Nu deschideți ușa în timpul deplasării. 

• Este periculos să se preia alte persoane. Nu se 

permite niciunei persoane să stea pe corpul 

utilajului. 

• Nu utilizați niciodată cupa ca să transportați persoane. 

• Respectați regulile de circulație pe drumurile 

publice. 
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Treceți prin intersecții repede și nu blocați drumurile. 

• Deplasați-vă pe laterala drumului și acordați prioritate celorlalte vehicule. Păstrați o distanță 

corespunzătoare față de celelalte vehicule. 

• Frânați imediat și opriți când apar flame la motor. 

5.3 Transport la sarcină maximă 

• Nu păstrați cupa plină ridicată complet la deplasare. Selectați viteza corespunzătoare pentru 

sarcină maximă la transport. Coborâți cupa până ce atinge blocul de înclinare și deplasați-vă 

cu ea la înălțimea corespunzătoare (400mm ~500mm deasupra solului), astfel încât centrul 

de greutate să poată fi coborât pentru asigurarea deplasării fără probleme. 

• Verificați limita de greutate la ridicare a 

încărcătorului. Nu supraîncărcați niciodată, 

pentru că se poate avaria utilajul sau persoanele. 

Shandong Lingong Construction Machinery Co. 

Ltd nu își asumă nicio responsabilitate pentru 

vătămări corporale sau avarii ale echipamentelor 

produse prin supraîncărcare. 

• Nu vă deplasați, nu virați sau nu frânați brusc și 

nu schimbați direcția. 

 

⚠ AVERTISMENT 

• Unitatea de direcție nu funcționează cu motorul oprit. 

• Frâna de siguranță poate accidenta persoanele! 

• Este periculos să schimbați de pe viteză de mers înainte pe viteză de 

marșarier când vă deplasați la viteză mare. Să nu faceți niciodată asta! 
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• Nu vă opriți niciodată brusc sau nu coborâți 

brusc echipamentul de lucru, pentru că se poate 

să arunce materialele din cupă sau poate produce 

răsturnarea încărcătorului. 

5.4 Deplasați-vă la viteze corespunzătoare 

• Familiarizați-vă cu caracteristicile încărcătorului 

și urmați condițiile reale din zona de lucru. 

Mergeți la vitezele corespunzătoare. Selectați 

calea de deplasare și metoda de manevră pentru 

a-i avertiza pe ceilalți. 

• Mențineți o viteză mică pentru a păstra ușor controlul asupra utilajului în orice moment. 

• Nu vă deplasați niciodată cu viteză mare, nu virați sau nu frânați brusc pe teren denivelat, 

alunecos sau în pantă. 

• Încetiniți când treceți pe teren denivelat sau accidentat, cu blocuri în jur, ceea ce poate ridica 

probleme la controlul asupra volanului. Încărcătorul se poate răsturna dacă este operat 

incorect. 

• Lăsați motorul să meargă lin; nu mergeți niciodată cu viteză mare. 

5.5 Asigurați o vizibilitate bună 

• Reduceți viteza și claxonați dacă este necesar pentru avertizarea celorlalte persoane și 

determinați direcția corespunzătoare la vizibilitate redusă sau când mergeți prin locuri de 

trecere înguste. 

• Nisipul, praful, ceața sau furtunile pot afecta vizibilitatea. Reduceți viteza în condiții de 

vizibilitate slabă. La vizibilitate slabă, încetați lucrul până ce se ameliorează condițiile meteo. 

• Încărcătorul este un vehicul special. Deplasați-vă cu atenție când preluați piese lungi, care 

pot bloca vizibilitatea. Ridicați cu atenție, mergeți înainte și înapoi și schimbați viteza. Nu 

permiteți niciodată accesul persoanelor neautorizate în zona de lucru sau dați instrucțiuni 

specifice. 

• Noaptea pot apărea iluzii legate de înălțimea 

terenului și distanță, așa că țineți 

luminile aprinse și deplasați-vă la viteză 

corespunzătoare. 

• Țineți farurile de pe față și de pe spate și luminile 

de lucru aprinse când lucrați în zone întunecate. 
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5.6 Acordați atenție obstrucționărilor 

• Dacă există blocaje (acoperișuri de clădiri sau cadre de uși), păstrați autoîncărcătorul departe 

de obstrucții când virați sau când traversați. 

• Observați mediul înconjurător. Reduceți viteza și verificați dacă există blocaje când virați 

sau traversați locuri de trecere înguste. 

• Acționați utilajul cu grijă pentru a preveni destabilizarea încărcăturilor când terenul este 

denivelat sau când încărcătura nu este stabilă. 

  

5.7 Deplasare în condiții de pericol 

• Nu operați utilajul când nu sunteți siguri de 

mediu. Investigați condițiile de drum, rezistența 

podului, forma de teren din zona de lucru și toate 

caracteristicile geologice înainte de începerea 

lucrului. 

  

• Acordați atenție la adâncimea de scufundare a 

roților și la efectul de frânare pe teren mocirlos 

sau moale. 

• Când lucrați în apă sau mlaștini, împiedicați 

udarea părții inferioare a carcasei osiei motoare. 

Reduceți viteza după ce treceți prin apă sau pe 

timp de ploaie. Apăsați și repetat pedala de frână 

ușor și alternativ pentru a permite dispozitivului 

de frânare să se usuce după lucrul în apă sau pe 

timp de ploaie. 

• Argila acumulată pe sol sau în apropierea canalelor este de obicei moale. Nu permiteți 

niciodată răsturnarea din cauza greutății sau vibrațiilor încărcătorului. 

• Nu conduceți niciodată utilajul în apropierea obiectelor suspendate sau aproape de râpe 

adânci. Greutatea utilajului sau vibrațiile pot produce surparea terenului și conduce la 

răsturnarea utilajului. 

• Asamblați cabina de protecție la răsturnare și la obiecte în cădere când lucrați în zone cu 

pericol de căderi de pietre și de răsturnare a utilajului. 

• Vremea ploioasă continuă, cutremurele și exploziile pot produce condiții de lucru 

periculoase. Operați cu grijă utilajul în aceste situații. 

• Deplasați-vă la viteză mică și preveniți pornirea, frânarea sau bracarea bruscă și folosiți 

lanțurile de roti pe drumuri cu zăpadă. Frânați alternativ. Coborâți cupa până ce atinge solul 

în scop de frânare dacă este necesar. 
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• Sarcina trebuie redusă pentru a preveni alunecarea când vă deplasați pe teren cu zăpadă 

pentru că aderența se poate modifica mult pe nămeții de zăpadă. 

• Acostamentele și alte condiții de drum nu se văd sub zăpadă, așa că folosiți lopata de zăpadă. 

5.8 Deplasarea în siguranță pe rampe 

• Răsturnarea sau patinarea utilajului se poate produce la deplasarea pe dealuri abrupte, șanțuri 

sau rampe. 

• Cupa trebuie să fie la 200~300mm deasupra solului când vă deplasați pe dealuri abrupte, 

șanțuri sau rampe. Coborâți cupa pe sol pentru a ajuta acțiunea de frânare sau pentru a 

preveni răsturnarea în condiții de urgență. 

• Nu efectuați niciodată viraje pe rampă. Nu 

traversați rampele sau nu schimbați direcția, 

pentru că se poate produce răsturnarea utilajului. 

Așteptați să ajungeți pe teren drept. 

• Nu efectuați niciodată viraje pe rampă. Așteptați 

până ce ajungeți pe teren drept. Reduceți viteza și 

folosiți un unghi mic de bracare când lucrați pe 

dealuri abrupte, șanțuri sau rampe. 

• Mai bine deplasați-vă în sus și în jos pe rampă decât să traversați alei sau poteci. 

• Alegeți vitezele corespunzătoare înainte de a vă deplasa în josul pantelor și nu schimbați 

niciodată viteza în pantă. 

• Nu frânați brusc în rampă deoarece centrul de greutate este pe anvelopele din față sau pe cele 

din spate. 

• Folosiți viteza I când vă deplasați în rampă la sarcină maximă. Mergeți înainte când urcați în 

rampă, mergeți cu spatele la coborâre. Nu efectuați niciodată viraje. 

• Frânați încet când vă deplasați în josul rampelor și nu puneți levierul schimbătorului de 

viteze în poziția de viteza neutră. 

• Deplasați-vă încet în josul rampelor, nu opriți niciodată motorul. 

• Dacă utilajul se oprește în rampă (înclinație mai mică de 15°), apăsați imediat pedala de 

frână și coborâți cupa pe sol pentru a ajuta forța de frânare, folosiți frâna de parcare, puneți 

schimbătorul de viteze în poziție neutră și reporniți motorul. 
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• La deplasarea cu o sarcină, cupa trebuie să fie cu 

fața întotdeauna în susul rampei, ceea ce 

înseamnă mers înainte la urcare și mers cu 

spatele la coborâre. 

5.9 Remorcare 

 

⚠ AVERTISMENT 

Pot apărea vătămări corporale, chiar decese, dacă utilajul dezactivat este 
remorcat incorect. 

• Urmați instrucțiunile din CAPITOLUL III - 3.5.2 (7) Operație de remorcare,  se poate 

produce o situați periculoasă dacă se folosește metoda greșită. 

• Purtați mănuși pentru apucarea cablurilor de oțel. 

• Înainte de pregătirea pentru remorcare, confirmați semnalele cu celelalte persoane. 

• Contactați Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd. sau reprezentantul acreditat 

dacă motorul nu pornește sau dacă există probleme la sistemul de frânare. 

• Remorcați utilajul pe teren drept; remorcarea pe o rampă este periculoasă. 

• Dacă utilajul dezactivat este remorcat de un alt 

utilaj, cablurile de sârmă trebuie să fie suficient 

de puternice ca să tragă greutatea utilajului 

remorcat. Cablurile de sârmă cu răsuciri sau 

reduceri ale razei nu trebuie folosite. 

• Nu trebuie să se permită intrarea persoanelor 

între cele două utilaje când acestea sunt 

conectate. 

• Nu stați pe cablurile de oțel sau funiile de 

remorcare.  

• Țineți cârligul utilajului tractor și piesele de remorcare pe linie orizontală. 

inimă 
cablu 

dezgolit 

formă de 
colivie 



 
 
 
 
 

30 

Manual de operare și întreținere pentru LG938L 

6 OPERARE ÎN SIGURANȚĂ 

6.1 Cultivați bune obiceiuri de operare 

• Stați întotdeauna pe scaun cu centura de siguranță blocată la operarea utilajului. Utilajul în 

funcțiune trebuie să fie întotdeauna sub controlul operatorului. 

• Acționați corespunzător pârghia de comandă a echipamentului de lucru pentru a preveni 

operarea necorespunzătoare. 

• Examinați și ascultați cu atenție excepțiile și raportați-le imediat. Nu reparați cu utilajul în 

funcțiune. 

• Suprasarcinile sunt periculoase. Shandong 

Lingong Construction Machinery Co. Ltd nu își 

asumă nicio responsabilitate pentru vătămările 

corporale sau pagubele materiale produse prin 

suprasarcină. 

• Este periculos să se lovească orice obiect la 

viteză mare. 

Se pot produce avarierea încărcătorului, a 

bunurilor și vătămarea operatorului. 

• Trebuie menținut perpendicular la încărcarea și 

descărcarea materialelor. Dacă lucrați dintr-o 

parte, se pot avaria cilindrul de direcție și 

portanții diferențialului, iar utilajul se poate 

dezechilibra. 

• Confirmați condițiile ambientale și operația 

înainte de deplasarea pentru încărcarea și 

descărcarea materialelor.  

• Verificați starea zonei de lucru înainte de a intra 

într-o zonă de trecere îngustă, cum ar fi tunele, 

poduri și garaje. Aveți grijă la dispozitivele de 

lucru în timpul operării. 
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• Lucrați în aval pe bătaia vântului în condiții meteo de vânt puternic. 

• Aveți grijă când brațul de ridicare ajunge la limita superioară. Încărcarea în poziția de limită 

superioară poate produce destabilizarea încărcătorului. Deci, viteza de deplasare trebuie să 

fie mică și cupa trebuie înclinată înainte încet. 

• La descărcarea în camion sau autobasculantă, 

asigurați-vă că cupa nu va lovi camionul sau 

autobasculanta. Nu permiteți niciunei persoane 

să staționeze sub cupă sau nu permiteți trecerea 

cupei peste cabina camionului. 

• La deplasarea cu spatele, asigurați vizibilitatea a 

ceea ce se află în spatele dvs. 

• Instalați sisteme de iluminare în condiții de 

întuneric. 

Și sistați lucrul când apare fum, ceață, nisip sau 

praf, care afectează vizibilitatea. 

• Când lucrați noaptea, asigurați-vă că: 

♦ Este instalat un sistem corespunzător de 

iluminare. 

♦ Luminile de lucru funcționează normal. 

♦ Estimați cu grijă înălțimea și distanța obiectivelor. 

♦ Rămâneți alerți și opriți motorul și examinați mediul și utilajul frecvent. 
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• Asigurați-vă că orice pod este suficient de 

rezistent ca să suporte greutatea utilajului. 

• Nu folosiți utilajul pentru orice alte lucrări decât 

cele pentru care a fost proiectat. Puteți avaria 

piesele sau puteți produce un accident când 

utilizați capul echipamentului de lucru pentru alte 

funcții, cum ar fi pe post de cârlig, pentru apucare, 

tragere, împingere sau remorcare. 

6.2 Acordați atenție mediului înconjurător 

• Nu se permite niciunei persoane neautorizate să 

intre în zona de lucru deoarece echipamentul de 

lucru se va deplasa în sus și în jos, la stânga și la 

dreapta și înainte și înapoi tot timpul. Țineți 

persoanele la distanță pe toate laturile 

echipamentului de lucru. 

• Pentru asigurarea siguranței când se lucrează în 

laterala unui drum sau în apropierea unei 

costișe, unde pot apărea alunecări de teren, 

desemnați o persoană care să urmărească și să 

dea instrucțiuni în orice moment. 

• Aveți grijă la poziția de descărcare când 

descărcați nisip sau roci din poziții înalte. 

• La împingerea de materiale peste o costișă sau când se atinge cel mai înalt punct, 

sarcina se poate reduce brusc. Ulterior, viteza de deplasare va crește. Reduceți 

viteza din timp. 
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• La construirea unui baraj sau la descărcarea de 

pământ de pe o costișă, formați mai întâi o haldă 

și folosiți o a doua haldă ca să o împingeți pe 

prima. 

6.3 Asigurați ventilație în medii închise 

• Deschideți geamul pentru a asigura un volum 

suficient de aer la operarea utilajului, 

manipularea de carburant, curățarea pieselor sau 

vopsirea în medii închise sau prost ventilate 

pentru a preveni vătămările corporale. Dacă 

aceasta nu poate satisface nevoile, folosiți un 

aparat de ventilație. 

• Pregătiți extinctoare pentru mediile închise și 

trebuie să știți unde sunt depozitate și cum să le 

utilizați când 

lucrați în asemenea condiții. 
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6.4 Nu vă apropiați de medii periculoase 

• Dacă gazele evacuate de țeava de eșapament 

ating materiale inflamabile sau dacă conducta de 

ventilație este aproape de materiale inflamabile, 

se pot produce incendii. Fiți atenți la materialele 

inflamabile precum grăsimi, bumbac, hârtie, 

iarbă uscată, substanțe chimice și cârpe îmbibate 

cu ulei. 

6.5 Nu vă apropiați de firele de înaltă tensiune 

Nu atingeți firele electrice aeriene. Pot rezulta 

electroșocuri chiar și în apropierea unui fir de înaltă 

tensiune. Distanța dintre încărcător și firele electrice 

trebuie să fie: 

• Cel puțin 2m (6,5ft) la joasă tensiune. 

• Cel puțin 4m (13ft) la 40KV înaltă tensiune 

(firele electrice sunt în general susținute de 

izolatoare fixe). 

• Cel puțin 6m (20ft) la 40KV înaltă tensiune 

(firele electrice sunt în general susținute de un izolator suspendat). 

Distanța pe verticală dintre încărcător și firele electrice suspendate trebuie să fie: 

• Cel puțin 2m (6,5ft) la joasă tensiune. 

• Cel puțin 4m (13ft) la înaltă tensiune. 

Pentru a preveni accidentele, procedați după cum urmează: 

• Întrebați compania de electricitate despre tensiunea din fire. Verificați validitatea operației în 

funcție de regulile relevante când utilajul ar putea atinge cablurile electrice. 

• Purtați încălțăminte și mănuși din cauciuc. Așezați tampoane din piele peste încălțămintea 

operatorului. Asigurați-vă că nicio parte a corpului nu atinge podeaua metalică. 

• Desemnați o persoană care să avertizeze prin semnale, care să poată semnala când utilajul se 

apropie prea mult de cablurile electrice. 

• Nu părăsiți niciodată cabina operatorului, nu mișcați și nu atingeți niciodată nicio parte a 

utilajului până ce persoanele de la sol nu întrerup electricitatea imediat ce utilajul atinge 

firele. 

• La operarea utilajului în apropierea cablurilor de înaltă tensiune, asigurați-vă că toate 

persoanele stau departe de utilaj. 
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7 PARCARE ÎN SIGURANȚĂ 

7.1 Acordați atenție siguranței dvs. și a celorlalți 

• Parcați utilajul pe teren plat. Echipamentul de lucru trebuie să fie coborât pe sol. 

• Nu parcați niciodată în rampă. Dacă este necesară parcarea pe o rampă, unghiul rampei 

trebuie să fie mai mic de 20% și trebuie instalate pene de fixare pe roți pentru a preveni 

mișcările. Apoi așezați cupa pe sol. 

• Dacă utilajul se avariază sau dacă trebuie să parcați într-o zonă cu trafic intens, instalați bare, 

semnale, steaguri și lumini de avertizare. Asigurați-vă că celelalte mașini le pot vedea clar. 

Nu blocați traficul. 

• La parcarea utilajului, descărcați toate materialele din utilaj, coborâți cupa pe sol, opriți 

motorul, trageți comutatorul frânei de parcare și treceți-l în poziție de parcare. Încuiați cabina 

și luați cheile. Coborâți cu fața la utilaj, încet, aplicând metoda cu 3 puncte de contact. Nu 

săriți niciodată de pe utilaj pe sol. 

⚠ AVERTISMENT 

Nu vă urcați sau nu coborâți niciodată de pe utilaj când este în 

mișcare. 

7.2 Notificare pentru zonele reci 

• Curățați apa, zăpada sau praful de pe cabluri, comutatoare, inserție electrică sau senzori și 

capacele acestor piese. Altminteri, apa de pe aceste piese poate îngheța și se pot produce 

accidente imprevizibile. 

• Înainte de operarea utilajului, preîncălziți-l suficient. Utilajul nu va porni dacă nu îl 

preîncălziți înainte de acționarea manetei de comandă a echipamentului de lucru și se pot 

produce accidente imprevizibile. 

• Acționați maneta de comandă a echipamentului de lucru pentru a permite realizarea ciclului 

uleiului hidraulic în sistemul hidraulic (lăsând presiunea de la interiorul sistemului să se 

ridice la valoarea prescrisă a sistemului și apoi depresurizare pentru a permite curgerea 

uleiului înapoi în rezervorul de ulei hidraulic) pentru preîncălzirea uleiului hidraulic, în 

scopul garantării unei reacții mai bune și pentru a preîntâmpina defecțiunile. 

• Nu încărcați bateria de acumulatoare cu electrolitul înghețat și nu folosiți alte surse electrice 

pentru pornirea motorului. Este periculos și se pot produce incendii. Consultați 

CAPITOLUL III 3.5.3 Operarea utilajului pe vreme rece. 
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8 EXAMINARE PENTRU SIGURANȚĂ ȘI REPARAȚII 

8.1 Cunoștințe generale 

• Personalul de operare și de întreținere trebuie 

instruiți pentru obținere de atestate. Nu permiteți 

niciunei persoane să intre în zona de lucru, cu 

excepția personalului de întreținere. Dacă este 

necesar, desemnați personal de pază. 

• Reparațiile utilajului trebuie să urmeze 

procedurile. Cereți Shandong Lingong 

Construction Machinery Co. Ltd. să vă ajute 

dacă nu știți cum să efectuați reparațiile. 

• Asigurați-vă că persoanele care sunt responsabile pentru reparații, care decid procedurile de 

lucru, care determină persoanele desemnate și repară utilajul au fost instruite pentru 

asamblarea 

și dezasamblarea pas cu pas a pieselor. 

• Purtați uniforme cu manșete strânse și pantaloni 

pe corp. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. 

• Utilizați corect uneltele de reparații; nu folosiți 

unelte defecte sau de calitate proastă. 

• Coborâți echipamentul de lucru complet pe sol, 

opriți motorul, trageți comutatorul frânei de 

parcare și calați roțile în timpul reparațiilor 

pentru a preveni vătămările corporale. 

• Respectați regulile de pe etichetele de avertizare. Acordați atenție notificărilor importante de 

pe etichetele utilajului și respectați regulile. Adăugați etichete noi sau curățați etichetele în 

caz de pierdere sau murdărie. 

• Atașați eticheta „A NU SE PUNE ÎN 

FUNCȚIUNE” sau alte etichete de avertizare pe 

comutatoare sau pe tabloul de comandă în timpul 

reparațiilor. Nu permiteți niciodată altor 

persoane să opereze utilajul sau să pornească 

motorul pentru a preveni vătămările corporale sau 

decesele. 

• Carburantul, uleiurile, unsoarea și cârpele 

îmbibate cu ele sunt materiale periculoase care 

trebuie păstrate la distanță de incendii sau flăcări. 

Nu aruncați cârpele îmbibate cu ulei la 

întâmplare pentru că se pot autoaprinde. 

• Nu fumați niciodată când adăugați carburant sau examinați bateria de acumulatoare. 
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• Puneți accesoriile într-un loc sigur pentru a preveni pierderea lor. Instalați grilajul în jur și 

puneți o etichetă de avertizare „INTRAREA INTERZISĂ” pentru a împiedica intrarea 

persoanelor neautorizate. 

• Nu va permite niciunei persoane să se apropie de utilaj sau de accesorii fără permisiune. 

• Păstrați zona de lucru curată și ordonată, fără materiale inflamabile în jur pentru a preveni 

incendiile sau alunecările. 

• Blocați cadrele din față și din spate cu o bară de siguranță pentru a preveni rotația înainte de 

examinări și reparații. 

• Asigurați-vă că toate pârghiile (sau manetele) 

sunt în poziție neutră și folosiți echipamentele 

necesare pentru susținerea cilindrilor brațului de 

ridicare și a cilindrului de ulei înclinabil pentru a 

preveni căderea echipamentului de lucru dacă 

doriți să examinați și să reparați având cupa 

ridicată. 

8.2 Lucrul în spații închise 

Gazele de eșapament de la motor pot cauza boli sau decese. Dacă lucrați în spații închise, folosiți 

un dispozitiv de degajare pentru evacuarea gazelor de eșapament din zonă. Dacă nu există niciun 

dispozitiv de degajare a gazelor, deschideți ușa. 

8.3 Întreținerea cadrelor ridicate pe cricuri 

• La ridicarea cadrului pe cricuri, nu permiteți niciunei persoane să intre în cealaltă parte a 

cadrului. 

• Înainte de ridicarea pe cricuri, blocați cadrele din față și din spate cu o bară de siguranță și 

treceți toate pârghiile (sau manetele) în centru și calați roțile din partea opusă. Puneți blocuri 

de amortizare sub utilaj. 

8.4 Lucrul sub utilaj 

• Parcați utilajul pe teren ferm. Coborâți echipamentul de lucru pe sol înainte de a lucra sub 

utilaj. 

• Blocați anvelopele în pene. 

• Este periculos să se lucreze sub utilaj folosind numai echipamentul de lucru ca să susțineți 

utilajul.  

• Nu lucrați niciodată sub utilaj fără o susținere 

bună.  

8.5 Lucrul pe utilaj 
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• Asigurați-vă că partea superioară a utilajului nu prezintă niciun blocaj și că este curat când 

lucrați deasupra utilajului. Urmați regulile de mai jos pentru a preveni căderile: 

⚠ NOTIFICARE 

• Nu permiteți scurgeri de lubrifianți sau unsoare. 

• Nu aruncați la întâmplare uneltele în locul de muncă. 

• Pășiți încet și cu atenție. 

• Nu săriți niciodată de pe utilaj. La urcarea în sau coborârea de pe utilaj, stați cu fața la utilaj 

și mențineți contactul în trei puncte (două mâini-un picior sau două picioare-o mână) cu 

ajutorul balustradelor și a treptelor pentru asigurarea siguranței. 

• Folosiți echipamente de protecție dacă este necesar. 

• Nu stați niciodată pe capota motorului pentru că este alunecoasă și periculoasă. 

• Nu stați niciodată pe anvelope pentru că sunt alunecoase și periculoase. 

• Stați pe apărătoarea de noroi de pe cadrul din față și apucați balustrada pentru curățarea 

parbrizului cabinei operatorului. 

8.6 Întreținere cu motorul în funcțiune 

Întreținerea curentă a utilajului nu trebuie să fie niciodată executată cu motorul în funcțiune. Când 

este necesar, urmați regulile de mai jos: 

• Desemnați un operator care să stea pe scaun și asigurați-vă că personalul de întreținere poate 

intra cu el în contact pentru a se pregăti să oprească motorul când este necesar. 

• Nu atingeți niciodată piesele la temperaturi 

ridicate, precum țeava de eșapament și 

amortizorul de zgomot pentru a preveni 

accidentările. 

• Aveți grijă dacă zona de reparați este în 

apropierea pieselor în rotație.  

• Nu atingeți nicio pârghie (sau manetă). Dacă este 

necesar să le atingeți, avertizați celelalte 

persoane ca să meargă într-un loc sigur. 

• Nu lăsați niciodată nicio unealtă sau parte a corpului să atingă paletele ventilatorului sau 

cureaua ventilatorului. Altminteri, pot apărea vătămări corporale severe. 

• NU efectuați niciun reglaj decât dacă sunteți complet instruiți în acest sens. 
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8.7 Nu permiteți niciunui corp să cadă la interiorul utilajului 

• La deschiderea vizorului de inspecție și a portului de umplere cu ulei de pe rezervorul de 

ulei, asigurați-vă că nimic (piulițe, șuruburi, câlți sau unelte) nu cade la interiorul utilajului. 

Dacă se întâmplă, utilajul va deveni nefuncțional. Scoateți piesele căzute în siguranță. 

• Nu duceți unelte sau piese inutile în buzunare în timpul inspecției utilajului. 

8.8 Curățare 

• Purtați încălțăminte antiderapantă pentru a preveni alunecările când curățați utilajul. Purtați 

îmbrăcăminte de protecție când utilizați apă la presiune ridicată pentru curățarea utilajului. 

• Curățați periodic utilajul pentru a preveni împroșcarea murdăriei sau a noroiului în ochi sau 

alunecările produse de uleiul de pe utilaj. 

• Nu utilizați materiale de curățare inflamabile la curățarea utilajului. 

• Opriți motorul pentru curățarea utilajului la interior, puneți toate pârghiile (manetele) în 

poziție neutră, trageți comutatorul frânei de parcare și țineți-l în poziție de parcare. 

• Nu permiteți pătrunderea apei la interiorul componentelor electrice (cum ar fi senzori, 

conectori de cabluri) sau în cabina operatorului. Dacă pătrunde, funcționarea poate fi 

dezactivată și se pot avaria circuitele electrice. 

• Purtați îmbrăcăminte și ochelari de protecție când utilizați aer comprimat la curățarea plasei 

de filtru. 

8.9 Materiale grele 

• Purtați îmbrăcăminte, ochelari de protecție și cască și instalați o bară de cupru între ciocan și 

piesa lovită. 

• Ochii pot fi lezați de particule dure proiectate, cum ar fi la lovirea cu ciocanul a pivoturilor și 

lagărelor. 

• Folosiți cu grijă uneltele și materialele grele. Împiedicați căderea lor. 

8.10 Reparații de sudură 

Sudurile electrice necesită o tehnică specială, echipamente și locuri corespunzătoare. Nu se 

permite niciunei persoane să sudeze dacă nu are atestat de sudor. Gazele emanate și firele 

electrice deteriorate sunt potențialele probleme la sudare. Respectați următoarele: 

• Întrerupeți alimentarea electrică a bornelor pentru a preveni exploziile. 

• Borna panoului de comandă al calculatorului de transmisie trebuie întreruptă înainte de 

sudare 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e4%b8%8d%e5%bf%85%e8%a6%81%e7%9a%84&tjType=sentence&style=&t=unnecessary
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dacă instalați elemente electronice de comandă pentru a preveni impactul, curentul distruge 

panoul de comandă al calculatorului; După reparații, reconectați bornele panoului de 

comandă al calculatorului conform cerințelor, altminteri încărcătorul nu poate fi pornit și nu 

se poate deplasa. 

• Curățați vopseaua din locul sudurii pentru a preveni producerea de gaze nocive. 

• Evitați sudurile pe echipamentele hidraulice sau pe 

conductele sau locurile din apropierea acestora. Se 

pot genera abur inflamabil și scântei. 

• Acoperiți furtunurile, cablurile și conductele sub 

presiune și folosiți plăci antifoc în timpul sudurii 

deoarece o scânteie poate produce o fisurare sau o 

spargere bruscă a benzii de izolație. 

• Aveți grijă când sudați în apropierea pneurilor, 

pentru că se pot produce explozii termice. 

• Purtați îmbrăcăminte de protecție la sudare. 

• Țineți zona de sudură ventilată. 

• Curățați materialele inflamabile și verificați extinctorul. 

• Nu aduceți niciodată nicio modificare care poate afecta performanța, siguranța și capacitatea 

de rezistență a vehiculului și a echipamentului de lucru. 

8.11 Întreținerea sistemului de răcire 

• Se pot produce arsuri severe dacă aveți capacele rezervorului de ulei și radiatorului deschise 

după sudare. Turnați apă sau ulei pe capacul rezervorului de ulei imediat după terminarea 

sudurii. Temperatura și presiunea uleiului hidraulic, carburantului și a apei din motor, a 

uleiului și a apei din radiator pot fi încă foarte ridicată imediat după terminarea lucrului. 

Așteptați să se mai răcească și urmați procedurile pentru operațiile de mai sus. 

• Pentru a evita ejectarea de apă fierbinte din radiator, opriți motorul, lăsați apa să se răcească 

și  deschideți încet capacul pentru depresurizare. Nu atingeți niciodată radiatorul. Verificați 

temperatura aerului din fața radiatorului pentru a măsura temperatura. 

• Pentru a evita ejectarea de ulei fierbinte din 

radiator, opriți motorul, lăsați apa să se răcească 

și deschideți încet capacul pentru depresurizare. 

Nu atingeți niciodată radiatorul. Verificați 

temperatura aerului din fața radiatorului pentru a 

măsura temperatura. 

• Cât timp se încălzește utilajul, nu atingeți 
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motorul, toba de eșapament, țeava de eșapament sau releele pentru a preveni arsurile. 

• Cât timp se încălzește utilajul, nu dezasamblați senzorul de temperatură pentru apa 

motorului, senzorul de temperatură pentru uleiul din convertizorul de cuplu sau conducta de 

apă a sistemului de aer condiționat pentru a preveni arsurile. 

• Nu permiteți niciodată ca materialele alcaline din sistemul agentului de răcire să vă atingă 

pielea sau ochii. 

• Alegeți un recipient corespunzător pentru 

colectarea lichidului la înlocuirea agentului de 

răcire, a uleiului de motor, a uleiului de 

transmisie și la curățarea pieselor. Consultați 

8.20. Deșeuri de materiale din acest capitol 

pentru metodele de tratare a deșeurilor lichide. 

• Păstrați focurile stinse când dezasamblați conducta de legătură a compresorului de aer 

condiționat. 

8.12 Examinarea și repararea sistemului hidraulic 

• Blocați rezervorul de ulei hidraulic și alte echipamente hidraulice; degajați presiunea de pe 

toate sistemele hidraulice înainte de examinarea sistemului hidraulic. 

• Nu îndoiți niciodată sau nu bateți cu ciocanul conductele hidraulice la presiune înaltă. Nu 

asamblați niciodată țeava sau furtunul dacă sunt încovoiate anormal sau defecte. 

• Reparați constant orice circuite desprinse sau stricate de carburant, ulei de lubrifiere , țeava 

și furtunul sistemului hidraulic. Pierderile de lichide pot produce incendii. Întreținerea 

curentă este critică. 

• Examinați cu atenție sistemul de conducte (țevi și furtunuri), înșurubați conectorii la cuplul 

corespunzător. Nu examinați pentru pierderi cu mâna, ci cu o placă sau cu un carton. 

Pierderile de lichide hidraulice pot penetra pielea, producând decese. Dacă lichidul este 

împroșcat pe piele, adresați-vă imediat unui medic instruit pentru acest tip de „arsuri”.  

• Pentru a evita pierderile de ulei și pentru a preveni pulverizarea lichidelor la presiune înaltă 

și vătămarea unei persoane, furtunurile deteriorate nu trebuie reparate și reutilizate, ci 

înlocuite cu altele noi, de aceleași specificații. 

 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%b6%a6%e6%bb%91%e6%b2%b9&tjType=sentence&style=&t=lubricating+oil
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%b6%b2%e5%8e%8b%e7%b3%bb%e7%bb%9f&tjType=sentence&style=&t=hydraulic+system
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• Asigurați-vă că toate colierele de țeavă, plăcile de protecție și acoperitoarea antitermică sunt 

instalate corespunzător pentru a preveni vibrațiile și supraîncălzirea din cauza frecării cu alte 

piese. 

• Alegeți un recipient corespunzător pentru colectarea lichidului când înlocuiți uleiul hidraulic 

din sistemul hidraulic și la curățarea pieselor. Consultați 8.20. Deșeuri de materiale din 

acest capitol pentru metodele de tratare a deșeurilor lichide. 

8.13 Prevenirea incendiilor 

• Opriți motorul înainte de a adăuga carburant. Nu fumați și păstrați focurile la distanță la 

realimentare. 

• Păsați focurile la distanță de locurile de depozitare pentru carburant, unsoare sau alte 

materiale inflamabile. 

• Curățați substanțele inflamabile de pe utilaj, 

precum carburant, unsoare, cârpe îmbibate cu ulei 

sau cu alte materiale inflamabile. 

• Păsați focurile la distanță de bateria de 

acumulatoare deoarece se pot genera gaze 

explozive. Urmați cu strictețe programul din 

prezentul manual de utilizare pentru a întreține 

bateria de acumulatoare. 

• Asigurați-vă că nu există materiale inflamabile, precum iarbă uscată și hârtie veche, în 

apropierea pieselor la temperaturi ridicate, cum ar fi amortizorul de zgomot când parcați 

utilajul. 

• Verificați să nu prezinte pierderi de carburant, ulei de lubrifiere sau ulei hidraulic. Înlocuiți 

furtunurile stricate. Curățați înainte de operare și după reparații. 

 

⚠ NOTIFICARE 

Înlocuiți aceste piese dacă există următoarele condiții: 

• Conectorii sunt stricați sau prezintă pierderi. 

• Furtunul este abraziv sau fisurat la exterior și este expusă sârma 

de oțel a stratului de armătură. 

• Furtunul este scos de la locul lui. 

• Furtunul este evident răsucit sau spart. 

• Sârma de oțel a stratului de armătură penetrează stratul exterior. 

• Conectorii de capăt sunt dislocați. 
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• Verificați cablul pentru a vedea dacă sunt rupturi sau pierderi de curent; dacă există, 

înlocuiți-l sau reparați-l. 

• Folosiți lichide neinflamabile la curățarea pieselor; nu folosiți benzină sau alte materiale 

inflamabile. 

• Nu executați niciodată suduri sau tăieturi cu flacără pe conductele sau rezervoarele cu 

lichide inflamabile. Curățați-le folosind lichide inflamabile înainte de suduri și tăieri cu 

flăcări. 

• Verificați extinctorul înainte de a începe lucrările de reparații. Cunoașteți poziția 

extinctorului și a trusei de prim ajutor și învățați cum să le utilizați. 

• Nu folosiți niciodată flăcări (chibrituri sau brichete) pentru a controla zonele întunecate. 

8.14 Rezervor de stocare a aerului 

• Deschideți supapa de golire a rezervorului de stocare 

a aerului pentru evacuare în fiecare zi. Este în special 

important pe vreme rece. Asigurați-vă că supapa de 

golire este închisă înainte de pornirea motorului. 

• Examinați frecvent la exterior rezervorul de stocare a 

aerului pentru aer la presiune ridicată. Examinați 

stratul antieroziune și cordonul de sudură pentru 

siguranță. 

• Rezervorul de stocare a aerului poate degaja automat 

presiunea prin supapa de siguranță când presiunea 

este prea ridicată. 

8.15 Sistem electric 

• Sistemul electric trebuie întreținut de un profesionist care deține o autorizație 

corespunzătoare. 

• Conectați cablul de împământare la sfârșit pentru a preveni o explozie din cauza scânteilor 

electrice în apropierea bateriei la ajustarea puterii la exterior. 

• Scoateți cheia din contact înainte de a repara sistemul electric. 

8.16 Întreținerea bateriei de acumulatoare 

Se poate genera oxigen sau hidrogen la schimbarea bateriei deoarece electrolitul din 

bateria de acumulatoare conține vitriol. Operarea necorespunzătoare a bateriei de acumulatoare 

poate conduce la vătămări corporale severe sau incendii. Procedați după cum urmează: 

supapă de golire 
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• Păstrați copiii la distanță de baterie. Purtați ochelari de protecție și mănuși de cauciuc la 

manipularea bateriei. Dacă pătrunde vitriol în ochi sau dacă ajunge pe haine, spălați cu apă 

din abundență și mergeți la spital dacă sunteți accidentați grav. 

• Păstrați flăcările deschise departe de baterie la înlocuirea acesteia, deoarece combinația cu 

oxigen și hidrogen poate produce explozii. Preveniți scurtcircuitările. 

• Păsați focurile la distanță de carcasa bateriei pentru că este inflamabilă. 

• Păstrați bateria în condiții uscate, curate și bine ventilate, cu temperaturi între 5~25 °C. 

Preveniți pătrunderea luminii solare. Păstrați bateriile la o distanță de 2m de sursele de 

căldură. Bateriile sunt afectate de temperaturile ridicate. 

• Nu întoarceți niciodată bateria cu susul în jos, ci așezați-o orizontal. Preveniți deteriorarea 

de la o presiune prea mare. 

• Durata de păstrare a bateriilor este de 6 luni la temperatura camerei fără încărcare. După 

peste 6 luni de depozitare, încărcați-o înainte de utilizare. 

• Acordați atenție etichetelor de pe echipamente înainte de instalare pentru a preveni 

accidentele. 

• Ungeți cu vaselină polii bateriei pentru a preveni eroziunea. Conexiunile de cabluri trebuie 

să fie ferme și fezabile. Nu loviți niciodată borna cu ciocanul pentru că se pot produce 

pierderi de vitriol. 

• Conectați mai întâi polul pozitiv al bateriei de acumulatoare la polul negativ al utilajului și 

apoi conectați polul negativ al bateriei de acumulatoare la polul pozitiv al utilajului. 

• Puneți bateria pe arbore prin metoda de fixare în sus sau prin cea de fixare în jos pentru a 

preveni distrugerea produsă de desfacere. 

• Aveți un indicator pe capacul bateriei. Lumina verde înseamnă că poate fi utilizată, lumina 

neagră înseamnă că trebuie încărcată și lumina albă înseamnă că trebuie înlocuită. Înlocuiți-o 

cu o baterie nouă când se aprinde lampa-martor albă. 

• Reîncărcați periodic bateria dacă nu are energie electrică la utilizare pentru a preveni 

reducerea capacității de sulfat de baterie. 

• Dacă bateria este instalată, dezasamblați-o și puneți-o într-un loc uscat și bine ventilat dacă 

nu este utilizată pe o perioadă îndelungată (în general mai mult de 15 zile). Reîncărcați 

bateria la fiecare 3~6 luni (în baza indicatorului - dacă este negru sau nu). 
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8.17 Încărcarea bateriei de acumulatoare 

Pot apărea explozii dacă bateria de acumulatoare este încărcată incorect. Urmați instrucțiunile 

pentru bateria de acumulatoare din manualul de față. Procedați după cum urmează: 

• Se recomandă încărcarea la tensiune constantă: 

➢ Încărcare complementară: de încărcat 16 de ore la o tensiune de 16,0 (curentul maxim 

este mai mic de 25A). 

➢ Încărcare normală: de încărcat 24 de ore la o tensiune de16,0 (curentul maxim este mai 

mic de 25A). 

• Conectați polul pozitiv al încărcătorului la polul negativ al bateriei de acumulatoare și apoi 

conectați polul negativ al încărcătorului la polul pozitiv al bateriei de acumulatoare. Nu 

inversați niciodată. 

• Examinați aerisirea bateriei pentru a preveni blocajele, altminteri poate exploda. 

• Reduceți tensiunea de încărcare sau curentul dacă electrolitul este la peste 45 °C pentru a 

preveni împroșcarea cu electrolit din cauza temperaturilor ridicate. 

• Nu încărcați niciodată excesiv la utilizare sau nu încărcați pentru a preveni invalidarea 

timpurie a bateriei din cauza pierderii de apă, creșterea tensiunii în rețea și căderile 

izolantului electric. 

8.18 Utilizarea metodei de pornire asistată 

Conexiunea greșită a cablului de pornire asistată poate conduce la incendii, așa că procedați după 

cum urmează: 

• Sunt necesari doi operatori pentru pornirea asistată a utilajului (unul stă așezat în scaunul 

operatorului). 

• Cele două utilaje nu trebuie să se atingă la procedura de pornire asistată. 

• Opriți toate comutatoarele de pornire ale utilajului normal și ale celui defect la conectarea 

cablului de pornire asistată. 

• Conectați mai întâi cablul pozitiv (+) la cuplarea cablului de pornire asistată. Scoateți mai 

întâi cablul negativ sau de împământare (-) la decuplarea cablului de pornire asistată. 

• Conectați cablul de împământare la șasiul utilajului defect. Conexiunile trebuie să fie cât mai 

departe posibil de bateria de acumulatoare. 

• Nu permiteți cablurilor de pornire asistată să se atingă între ele sau nu permiteți atingerea 

utilajului cu clemele la decuplarea cablurilor de pornire asistată. 

http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=nfgt200506016
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=nfgt200506016
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=nfgt200506016
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=nfgt200506016
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=nfgt200506016
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=nfgt200506016
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=nfgt200506016
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8.19 Întreținerea și depozitarea anvelopelor 

8.19.1 Întreținerea anvelopelor 

• Explozia unei anvelope poate proiecta piesele, precum anvelopa, janta și osia motoare până 

la 500m sau mai mult. Explozia și particulele pot conduce la vătămări corporale severe, chiar 

decese. Țineți presiunea anvelopelor la nivelul normal. Presiunea de umflare nu trebuie să 

depășească valoarea admisă. Presiunea de umflare este indicată în CAPITOLUL II - 8 

PERFORMANȚĂ TERMICĂ ȘI PARAMETRI. 

• Deplasarea la viteze ridicate crește temperatura și, prin urmare, presiunea. Nu încercați 

niciodată să reduceți presiunea, ci reduceți viteza pentru răcirea anvelopelor. Deplasarea 

continuă la viteză mare poate conduce la supraîncălzirea și explodarea anvelopelor. 

• Stați în spatele anvelopelor și cât mai departe posibil de anvelope când reglați presiunea 

anvelopelor. 

• Verificați anvelopele și jantele în fiecare zi pentru fisuri sau bule. Nu operați niciodată 

utilajul în condiții de presiune scăzută. 

• Verificați dacă sunt la locul lor șuruburile și piulițele. Verificați dacă cuplul piulițelor 

satisface valoarea recomandată din fabrică. 

• Nu stați niciodată în fața sau în spatele direcției de rulare a anvelopelor. Verificați 

anvelopele din laterală. Dacă dezasamblați o anvelopă, calați celelalte roți. 

• Aveți grijă când sudați în apropierea unei anvelope, pentru că poate exploda. 

• Numai unei persoane instruite cu atestat profesional i se va permite să repare anvelope și 

jante folosind unelte specifice și urmând pașii corespunzători. 

• Folosiți anvelope uniforme, de același standard și de același model al căii de rulare la 

înlocuire. 

8.19.2 Depozitarea anvelopelor 

• Regula de bază este că anvelopele trebuie păstrate în depozit. Nimeni nu trebuie să intre fără 

permisiune. Instalați un grilaj în jos și un semn de „Intrarea interzisă” dacă anvelopele sunt 

păstrate în afara unui depozit. 

• Depozitați anvelopele în locuri uscate și curate. Apa poate oxida anvelopele și murdăria și 

uleiul le poate roade. Pentru depozitare nu aveți nevoie de lumină, izolație termică sau 

ventilație. Acoperiți anvelopele cu o prelată, folie de plastic sau alte materiale antipraf. 

Metodele greșite de depozitare pot reduce foarte mult 



 
 
 
 
 

47 

Manual de operare și întreținere pentru LG938L 

calitatea și durata de viață a anvelopelor. 

• Așezați anvelopele pe teren plat și folosiți o pană ca să o blocați 

ca să nu cadă. Calitatea se reduce dacă sunt așezate pe o parte. 

Anvelopele trebuie rotite (90° ) o dată pe lună cel puțin. 

• Retrageți-vă într-o parte dacă începe să cadă o anvelopă. Nu 

încercați niciodată să încercați să țineți o anvelopă pentru că 

cele pentru mecanismele de inginerie sunt în general foarte 

grele și puteți suferi vătămări corporale severe. 

8.20 Deșeuri de materiale 

Procedați după cum urmează pentru a preveni poluarea: 

• Nu aruncați niciodată uleiurile uzate pe sol, cu posibilitate de pătrundere în sol sau în râuri. 

• Păstrați uleiul descărcat din utilaj într-un recipient; nu aruncați niciodată uleiurile direct pe 

sol. 

• Respectați regulile și legislația relativă când gestionați materiale periculoase, precum 

unsoare, carburant, agent de răcire, solvenți, filtre și baterii de acumulatoare. 

9 TRANSPORT ÎN SIGURANȚĂ 

9.1 Asamblarea și dezasamblarea utilajului 

• Păstrați mică viteza motorului la încărcarea și descărcarea utilajului. 

• Încărcați și descărcați utilajul pe teren plat și păstrați o distanță de siguranță față de drum. 

• Asigurați bine roțile la încărcarea și descărcarea utilajului ca să nu se deplaseze. Puneți un 

bloc de amortizare sub pasarelă. 

• Plăcile rampelor trebuie să fie suficient de puternice, de o lungime și o lățime suficiente ca să 

formeze o pantă sigură. Unghiul cu solul nu trebuie să fie mai mare de 15° . Păstrați o 

distanță de siguranță între rampă și planșeu, planșeu și utilaj. 

• Asigurați-vă că înălțimea celor două laturi ale plăcii este uniformă pentru asigurarea unei 

orientări ferme. 

• Păstrați curată suprafața rampei, fără lubrifianți, uleiuri, gheață și materiale libere. Curățați 

murdăria de pe anvelope. 

 

Pană 
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• Nu efectuați niciodată viraje pe rampă. Dacă este necesar, bracați în afara rampei și apoi 

urcați-vă din nou pe ea. 

• Blocați mecanismul de direcție după asamblare, calați roțile și arimați bine utilajul în chingi. 

9.2 Transport rutier 

• Respectați regulile pentru greutate, înălțime, lățime și lungime, așa cum sunt prescrise în 

legile naționale și locale pentru transportul utilajului cu un camion de remorcare. Respectați 

regulile de circulație. 

• Informați-vă asupra reglementărilor pentru greutatea, înălțimea, lățimea și lungimea 

utilajului înainte de a decide ruta de transport. 

• Informați-vă asupra limitei admise de greutate la traversarea podurilor sau a construcțiilor 

private. Respectați regulile aferente când vă deplasați pe drumurile publice. 

• Utilajul poate fi descărcat când se folosesc alte mijloace de transport. Contactați Shandong 

Lingong Construction Machinery Co. Ltd. sau reprezentanții autorizați 

9.3 Ridicare 

Folosiți cârligul de pe cadrele din față și din spate pentru transportul utilajului la vapor sau tren. 

Selectați echipamentele corespunzătoare de ridicare, adecvate pentru greutatea încărcătorului, 

altminteri există pericolul de depășire a limitei de greutate. 

• Notificări pentru ridicare: 

♦ Asigurați-vă că încărcătorul este în starea de 

transport. Cadrele din față și din spate 

trebuie să fie în poziția mediană. Blocați 

utilajul folosind bara de blocare pentru a 

împiedica rotația cadrelor din față și din 

spate la ridicare. 

♦ Toate pârghiile (sau manetele) trebuie să fie 

în poziția mediană. 

♦ Opriți motorul, blocați toate echipamentele cu  cheile și apoi scoateți-le. 

♦ În cabina operatorului nu trebuie să stea nicio persoană. 

♦ Nu ridicați niciodată utilajul cu un cablu de oțel prin conectarea celor două cârlige de 

pe cadrul din față. 

Nu legați niciodată așa 
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♦ Se permite ridicarea utilajului folosind 4 cabluri de oțel de aceeași lungime (nu mai 

scurte de 7m). 

♦ Țineți utilajul în poziție orizontală la ridicare. 

♦ Preveniți avarierea capotei, a cabinei operatorului și a conductelor hidraulice. 

♦ Nu se permite trecerea niciunei persoane sau a vehiculelor pe sub utilaj la ridicare. 

♦ Trageți în spate bara de blocare pentru rotirea utilajului după ridicare. 

•  Conectați echipamentul de bracare cu ajutorul barei de blocare după ridicarea pe vapor 

(tren), calați roțile și legați ferm utilajul pentru a preveni deplasările la transport. 
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CAPITOLUL II INTRODUCERE 

1 PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI ȘI DENUMIREA 

COMPONENTELOR 

Capotă Ensme 
Spate 

Cabină 

Cilindru lopată 

Braț oscilant 

Greutate 

Cupă 
Cutie 
baterie 

Roată spate 

Stânga 

Față 
Lampă de lucru Braț de ridicare 

Cilindru braț de ridicare       Roată față 

Figura 2-1 Vedere generală și componentele autoîncărcătorului pe roți LG938L 

Dreapta 
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2 DIMENSIUNI GEOMETRICE 

 

Figura 2-2 Dimensiuni geometrice ale autoîncărcătorului pe roți LG938L echipat cu brațe de ridicare standard 
(cu motor DDE) 
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Figura 2-3 Dimensiuni geometrice ale autoîncărcătorului pe roți LG938L echipat cu brațe de ridicare standard (cu 
motor Weichai) 
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3 TIPUL PRODUSULUI ȘI SEMNIFICAȚIE 

Cod îmbunătățire 

Șablonul este 8  

Limita de încărcare 

este de 3 tone  

Autoîncărcător pe roti 

Shandong Lingong 

4 PLĂCUȚĂ DE IDENTIFICARE 

Plăcuța de identificare este fixată pe partea stângă spate a cadrului din față, descrie modelul, NIP, 

anul de fabricație și producătorul utilajului. Tipul de plăcuță de identificare este indicat în Fig. 2-

4. Celelalte configurații ale plăcuței de identificare se referă la CAPITOLUL II - 8 

PERFORMANȚĂ TEHNICĂ ȘI PARAMETRI 

 

Figura 2-4 Plăcuță de identificare LG938L 
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Figura 2-5 Plăcuță de identificare cabină FOPS&ROPS (cu FOPS&ROPS) 

5 CONDIȚII DE UTILIZARE 

Acest încărcător este un utilaj de construcții, 

mare și multifuncțional, utilizat în principal pentru 

materiale în vrac. Este larg utilizat în depourile de 

minerale, în construcții, lucrări rutiere, depozite de 

mărfuri și porturi. Poate fi utilizat pentru săpături, 

nivelarea terenului, crearea de halde și stivuirea de 

pământ în vrac, nisip, gresie, cărbune și gunoi. 

Poate apuca lemn, tăia iarnă, curăța zăpada și 

poate prelua materiale tip cutii cu echipamentul de lucru corespunzător. 

Consultați CAPITOLUL III - 3.5 Operații pentru detalii. 

 

 

⚠ AVERTISMENT 

Următoarele operații sunt interzise pentru încărcător: 

1. Supraîncărcare. 

2. Dezechilibrare. 

3. Excavarea de materiale dure. 

4. Ridicarea de materiale grele cu un cablu atârnate direct de cupă. 

5. Săpături cu ajutorul cupei deasupra nivelului utilajului. 
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6 CERINȚĂ CIRCUMSTANȚE 

Cerințele pentru acest utilaj sunt după cum urmează: 

1. Altitudine: ≤2000m; 

2. Temperatură: -15°C~+40°C; 

3. Adâncimea apei: ≤400mm. 

Autoîncărcătorul este un utilaj general de construcții și poate fi utilizat în condițiile 

enumerate în acest manual. Urmați regulile și utilizați echipamentele specifice scopului respectiv. 

Dacă este utilizat în alte condiții sau în situații potențial periculoase, precum în zone cu materiale 

inflamabile, explozive și praf de azbest, respectați regulile specifice de siguranță și montați 

dispozitivele corespunzătoare. 

Atenție: La utilizarea în alte condiții de mediu decât cele indicate, contactați-ne în prealabil, 

altminteri compania nu se va face răspunzătoare pentru nicio consecință. 

7 CARACTERISTICI 

• Transmisie Hangzhou YD13 de fiabilitate mai ridicată. 

• Echipamentele de lucru sunt optimizate, astfel încât greutatea de ridicare este mai mare și 

cupa are o eficiență totală mai ridicată pentru îmbunătățirea eficacității lucrului. 

• Atât ampatamentul, cât și greutatea de funcționare sunt mari, astfel încât stabilitatea pe 

verticală este mai mare. 

• Este prevăzut cu o cabină de stil nou, cu structură din oțel, etanșă și stabilă, vizibilitate mare; 

interior de nivel ridicat, sigur și confortabil, echipat cu aer condiționat pentru aer rece/cald. 

• Puterea este adecvată. Selectați pompa de lucru cu cilindree mare pentru îmbunătățirea 

eficienței de lucru. 

• Utilizează designul etanș la praf al bolțurilor de poziționare pentru prelungirea duratei de 

viață utilă. 

• Utilizează un sistem de comandă hidraulic brevetat,  care asigură portabilitatea operării și o 

fiabilitate ridicată. 

• Structură cu cadre articulate și ungi mare de virare (38°), raza de bracare este mică, astfel 

încât utilajul este mobil și flexibil. 

• Folosește structura optimizată și îmbunătățită de etanșare a conductelor hidraulice pentru 

îmbunătățirea etanșării și fiabilitatea sistemului hidraulic. 

• Puteți instala numeroase tipuri de echipamente de lucru opționale, precum furca de tăiat 

lemne, furca de apucat iarbă, cupă mare, cupă basculată, cupă cu descărcare laterală, furcă de 

nivelare, plug de zăpadă și dispozitiv de schimbare rapidă a accesoriilor. 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e5%86%85%e9%a5%b0&tjType=sentence&style=&t=interior+trimming
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e5%86%85%e9%a5%b0&tjType=sentence&style=&t=interior+trimming
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e5%8f%af%e9%9d%a0%e6%80%a7%e9%ab%98&tjType=sentence&style=&t=high+reliability
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e5%8f%af%e9%9d%a0%e6%80%a7%e9%ab%98&tjType=sentence&style=&t=high+reliability
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e9%93%b0%e6%8e%a5%e5%bc%8f&tjType=sentence&style=&t=articulated
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8 PERFORMANȚĂ TEHNICĂ ȘI PARAMETRI 

8.1 Performanța utilajului complet (cu motor DDE) 

 
Braț de ridicare 

standard 

Capacitate cupă 1,8 m3 

Capacitate nominală de încărcare 3000 kg 

Timp de ridicare(sarcină maximă) ≤ 5.3 s 

Timp de coborâre (cupă goală) ≤ 2.9 s 

Timp de înclinare înainte (cupă goală) ≤ 1.0 s 

Viteză de deplasare înainte: 

a 1-a 0~7 km/oră 

a 2-a 0~12 km/oră 

a 3-a 0~27 km/oră 

a 4-a 0~36 km/oră 

Înapoi: 

a 1-a 0~7 km/oră 

a 2-a 0~12 km/oră 

a 3-a 0~27 km/oră 

Forță max. de smulgere ≥96 kN 

Forță max. de tracțiune (asigurată de motor)    ≥105 kN 

Sarcină max. de basculare ≥66 kN 

Unghi max. de urcare 30° 

Rază min. de bracare (la exteriorul roții din spate) 5381 mm 

Rază de trecere la nivel (în afara cupei) 5912 mm 

Presiunea de umflare a pneurilor: 

Roată față 0.333~0.353 MPa 

Roată spate 0.275~0.294 MPa 

8.2 Dimensiuni de principiu și greutate (cu motor DDE) 

Lungime (cupă pe sol) 7100 mm 

Lățime (la exteriorul roților) 2310 mm 

Lățime cupă 2510 mm 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%95%b4%e6%9c%ba&tjType=sentence&style=&t=whole+machine
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Înălțime 3170 mm 

Ecartament 1865 mm 

Ampatament 2850 mm 

  Gardă min. la sol 370 mm 

  Înălțime max. de descărcare (unghi de descărcare -45°) 2950 mm 

Spațiu de descărcare (unghi de 
descărcare -45°) 

1050 mm 

Unghi de descărcare ≥45° 

Greutate de funcționare 10700kg 

  Unghi max. de bracare 38° 

8.3 Performanța utilajului complet (cu motor Weichai) 

 
Braț de ridicare 

standard 

Capacitate cupă 1,8 m
3 

Capacitate nominală de încărcare 3000 kg 

Timp de ridicare(sarcină maximă) ≤ 5.3 s 

Timp de coborâre (cupă goală) ≤ 2.5 s 

Timp de înclinare înainte (cupă goală) ≤ 0.8 s 

Viteză de deplasare  

Înainte:  

a 1-a 0~7 km/oră 

a 2-a 0~12 km/oră 

a 3-a 0~27 km/oră 

a 4-a 0~36 km/oră 

Înapoi:  

a 1-a 0~7 km/oră 

a 2-a 0~12 km/oră 

a 3-a 0~27 km/oră 

  Forță max. de smulgere ≥96 kN 

  Forță max. de tracțiune (asigurată de motor)     ≥99 kN 

Sarcină max. de basculare ≥66 kN 

  Unghi max. de urcare 30° 

  Rază min. de bracare (la exteriorul roții din spate) 5470 mm 

Rază de trecere la nivel (în afara cupei) 6020 mm 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%95%b4%e6%9c%ba&tjType=sentence&style=&t=whole+machine
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Presiunea de umflare a pneurilor:  

Roată față 0.31~0.33 MPa 

Roată spate 0.27~0.29 MPa 

8.4 Dimensiuni de principiu și greutate (cu motor Weichai) 

Lungime (cupă pe sol) 7230 mm 

Lățime (la exteriorul roților) 2310 mm 

Lățime cupă 2520 mm 

Înălțime 3170 mm 

Ecartament 1865 mm 

Ampatament 2850 mm 

  Gardă min. la sol 370 mm 

  Înălțime max. de descărcare (unghi de descărcare -45°) 2950 mm 

Spațiu de descărcare (unghi de descărcare -45°) 1050 mm 

Unghi de descărcare ≥45° 

Greutate de funcționare 10220kg 

  Unghi max. de bracare 37° 

Notificare: Parametrii din prezentul manual sunt aplicabili configurației de bază. 

Pentru variantele de produse, consultați-ne pentru a obține cele mai recente 

informații. 

8.5 Standard de produs  

Standard de produs: Q/LGJ 001 Autoîncărcător pe roți 

http://www.geride.com/zs4.htm
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CAPITOLUL III OPERARE ȘI  

APLICAȚII 

1 FAMILIARIZAREA CU UTILAJUL 

1.1 Sisteme de comandă și instrumente de măsură și control 

 

1. Volan  
2. Panou  
3. Levier de comandă schimbător de viteze  
4. Pedală de frână (în ambele părți) 
5. Scaun  
6. Pedală de accelerație  
7. Comutator basculant al cutiei de comandă din dreapta  
8. Panou aer condiționat 
9. Comutator frână de parcare 10. Manetă de comandă echipamente  
11. Grup de comutatoare 

Figura 3-1 Vedere generală a sistemului de comandă 
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1. Lampă-martor de alarmă centrală  

2. Lampă-martor de virare la stânga  

3. Lampă-martor de virare la dreapta 

4. Vitezometru  

5. Ecran LCD  

6.Indicator pentru temperatura uleiului convertizorului de cuplu 

7. Termometru răcire motor  

8. Indicator de nivel carburant  

9. Lampă de alarmă pentru presiune scăzută de frânare 

10. Lampă de alarmă pentru nivel scăzut de carburant  

11. Lampă-martor întrerupere curent electric  

12.Lampă-martor frână de parcare 

13. Lampă de alarmă capac spate deschis  

14. Lampă-martor de fază lungă  

15. Lampă-martor anti-regenerare motor 

16.Lampă-martor regenerare motor  

17. Lampă-martor pentru centura de siguranță  

18.Lampă de alarmă pentru presiune mică ulei 

19. Lampă-martor de alarmă pentru încărcare  

20. Lampă-martor de alarmă pentru avarie de motor (galbenă) 

21. Lampă de alarmă pentru presiune mică a uleiului la viteză variabilă  

22. Lampă-martor avarie la sistemul de răcire  

23. Lampă-martor de alarmă pentru avarie de motor (roșie)  

24. Lampă-martor de preîncălzire 

25. Lampă-martor de alarmă pentru blocarea filtrului de aer  

26. Lampă-martor de alarmă pentru filtrul grosier al uleiului de transmisie  

27. Lampă-martor de alarmă pentru filtrul grosier al carburantului  

28. Lampă-martor de alarmă pentru separatorul de apă al uleiului 

29. Lampă-martor de alarme trecute pe silențios  

30. Lampă-martor de răcire a punților 

 
Figura 3-2 Prezentare generală a instrumentelor (cu motor DDE) 
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1.Lampă-martor viteze      2.Lampă-martor stare viteze (F-înainte; N-neutru; R-marșarier) 

3.Lampă-martor de fază lungă     4. Lampă-martor centură de siguranță  

5.Lampă-martor frână de mână     6 Lampă-martor pentru presiune mică de frânare  

7. Lampă-martor blocaj de siguranță    8.Lampă de avertizare pentru nivel scăzut de carburant  

9.Lampă-martor de direcție     10.Lampă de avertizare centrală  

11. Vitezometru       12.Lampă de avertizare pentru presiune scăzută de carburant  

13. Lampă de avertizare pentru temperatură ridicată a agentului de răcire   

14.Lampă-martor de încărcare  

15.Lampă de avertizare pentru presiune mică în cutia de viteze    

16.Lampă-martor pentru întreruperea curentului electric  

17. Lampă-martor de preîncălzire     18.Lampă de avertizare pentru nivel scăzut al uleiului de transmisie  

19. Lampă de avertizare pentru înfundarea filtrului de aer  20.Lampă-martor tobă de eșapament  

21.Lampă de avertizare pentru separatorul de apă pentru ulei  22.Termometru pentru uleiul convertizorului  

23. Termometru apă motor     24.Lampă-martor filtru grosier de carburant  

25.Cronometru de lucru      26.Indicator de nivel de carburant  

27.Manometru presiune de frânare     28.Lampă de avertizare pentru avarie de motor 

Fig.3-3 Vedere generală a tabloului de instrumente (cu motor Weichai) 

1.2 Prezentarea instrumentelor și a comenzilor 

Aveți mai jos prezentarea instrumentelor și a dispozitivelor de comandă necesare pentru operarea utilajului. 

Asigurați-vă că le-ați înțeles funcțiile și metodele de utilizare. 

1.2.1 Instrumente și lămpi indicatoare vehicul (cu motor DDE) 

• Termometru răcire motor 

Instrumentul afișează temperatura agentului de răcire al motorului. 

Domeniul termometrului de apă este de 40°C~120°C. Dacă temperatura apei de răcire a motorul este 

în domeniul roșu (105°C~120°C), opriți motorul și verificați. 

Consultați 3.4.2 Pași pentru oprirea motorului din acest capitol pentru metoda de oprire a 

motorului, similar de aici înainte. 

• Indicator de temperatură pentru uleiul convertizorului de cuplu 

Domeniul temperaturii de ulei este de 40°C~140°C. Când indicatorul este în zona roșie (120C 

~140°C), opriți motorul și verificați. 

• Indicator de nivel pentru carburant 

Acest instrument arată cantitatea de carburant rămasă în rezervorul de carburant. Când indicatorul este 

în zona roșie (0~1/8), trebuie să realimentați. 

• Vitezometru 
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Acest instrument indică viteza curentă a motorului. 

• Ecran LCD 

În procesul de autoverificare, ecranul LCD electric afișează denumirea panoului și numărul de 

model, precum și starea de lucru, după cum urmează: 

a) Mod normal: ecranul LCD indică pe două rânduri 

➢ Rândul de sus: viteza în km și nr. vitezei F1-F4, R1-R4 și N. 

➢ Rândul de jos: pentru contorul de ore, formatul afișajului este 00000.0h, valoarea maximă 

este de 99999.9h; pentru contorul în formă de pâlnie, pictograma este intermitentă la o 

frecvență de 2,5S. Contorul de ore înregistrează și stochează orele de lucru. 

b) Mod de avarie: La avarie, lampa galbenă pentru avarie de motor este în mod normal aprinsă și 

ecranul LCD își menține starea curentă de afișare. 

• Lampă-martor 

Lampă-martor de preîncălzire: Când este echipat cu dispozitiv de răcire, întrerupătorul 

demaror este în poziția „ON" și lampa este aprinsă. 

Lampă de alarmă pentru nivel scăzut de carburant: dacă nivelul de carburant este mai mic 

de 1/8, lampa va fi intermitentă. 

Lampă de alarmă pentru presiune redusă a uleiului de motor: când întrerupătorul demaror 

este pe ON, lampa-martor se aprinde imediat; după pornirea motorului, se stinge pentru scurt 

timp. Altminteri, arată că nivelul de ulei de lubrifiere este prea mic sau că există o defecțiune la 

sistemul de lubrifiere. Trebuie să opriți imediat motorul și să îl verificați. 

Lampă de alarmă pentru presiune scăzută de ulei la viteză variabilă: după pornire, când 

presiunea este mică și întrerupătorul este închis, semnalul este împământat, simbolul este 

intermitent și sună alarma; întrerupătorul este închis, simbolul nu este aprins. 

Lampă-martor de încărcare: deschideți întrerupătorul demaror, lampa-martor se aprinde; 

după pornirea motorului, lampa se stinge. Altminteri, indică o defecțiune la sistemul de 

încărcare a bateriei și trebuie să efectuați inspecții și întreținere. 

Lampă-martor de întrerupere a curentului electric: la întreruperea curentului de lucru 

pentru transmisie, semnalul este de alimentare și simbolul este aprins. La apăsarea pedalei de 

frână din stânga, se întrerupe alimentarea electrică și lampa este aprinsă; la apăsarea pedalei de 

frână din dreapta, alimentarea electrică nu se întrerupe și lampa nu este aprinsă. Lampă-martor 

frână de parcare: Apăsați butonul de frână de parcare și se cuplează frâna, lampa este 

intermitentă; rotiți butonul de frână de parcare și decuplați frâna, lampa se stinge. 

Lampă de alarmă pentru presiune mică de frânare: când presiunea de frânare este sub 

0,4MPa, lampa se aprinde și se emite semnalul de alarmă. 

Lampă de alarmă pentru capac din spate deschis: când este deschis capacul din spate al 

motorului, lampa se aprinde și se emite concomitent și semnalul sonor de alarmă. 

Lampă-martor de fază lungă: când este activată faza lungă, lampa-martor se aprinde. 
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Lampă-martor anti-regenerare motor: când întrerupătorul basculant de regenerare este în 

poziție de anti-regenerare, lampa este aprinsă. 

Lampă-martor regenerare motor: când întrerupătorul basculant anti-regenerare este în stare 

de deschis și cenușa din țeava de eșapament atinge valoarea prescrisă a senzorului, motorul va 

începe regenerarea automată; în cadrul procesului de regenerare, lampa este aprinsă și, la 

finalizarea regenerării, se stinge. 

Lampă-martor pentru centura de siguranță: când nu este prinsă centura de siguranță, lampa 

se aprinde pentru avertizarea șoferului. Lampă de alarmă pentru presiune scăzută de ulei la 

viteză variabilă: după pornire, când presiunea este mică și întrerupătorul este închis, semnalul 

este împământat, simbolul este intermitent și sună alarma; când întrerupătorul este închis, 

simbolul nu se aprinde. 

Lampă-martor avarie la sistemul de răcire: când apare o avarie la sistemul de răcire, lampa 

se aprinde. 

Lampă-martor de alarmă pentru blocarea filtrului de aer: cu motorul în funcțiune, lampa 

este aprinsă, indicând că filtrul de aer este blocat și trebuie curățat sau înlocuit. 

Lampă-martor de alarmă pentru filtrul grosier al uleiului de transmisie: când conținutul de 

apă al uleiului de transmisie este mai mare decât valoarea prescrisă a comutatorului, 

comutatorul se închide și simbolul de alarmă este aprins. Lampă-martor de alarmă pentru 

filtrul grosier al carburantului: când lampa este aprinsă, arată că este blocat filtrul grosier 

pentru carburant și că trebuie curățat sau înlocuit. 

Lampă-martor de alarmă pentru separatorul de apă al uleiului: când rotiți cheia pe ON și 

este prea multă apă în separatorul de apă pentru ulei, se activează închiderea și lampa-martor se 

aprinde. Când se aprinde această lampă, acordați atenție scurgerii de apă a separatorului de apă 

pentru ulei. 

Lampă-martor de alarme trecute pe silențios: când are loc o avarie, se vor emite alarme 

sonore. Când este activat comutatorul de trecere a alarmelor pe silențios, alarmele sonore se 

opresc și lampa-martor rămâne aprinsă. 

Lampă-martor de diagnoză a avariilor de motor: când are loc o avarie de motor, lampa se va 

aprinde intermitent, frecvența diferită de aprindere intermitentă este în funcție de avaria 

motorului. Consultați documentația atașată la livrare Instrucțiuni de întreținere ale motorului 

diesel pentru detalii. 

Lampă-martor de răcire a punților: rezervată. 
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1.2.2 Instrumente și lămpi indicatoare vehicul (cu motor Weichai) 

• Indicator pentru temperatura apei de motor 

Acest termometru indică temperatura apei de răcire a motorului. 

Când indicatorul de temperatură este în zona verde (60°C~100°C), temperatura apei este 

normală. 

Notificare: 

Dacă indicatorul trece de zona verde și intră în zona roșie, opriți utilajul și inspectați. 

Consultați 3.4.2 Pași pentru oprirea motorului pagina 76 din acest capitol pentru detalii despre 

oprirea motorului. 

• Indicator pentru temperatura uleiului de transmisie 

Dacă temperatura uleiului este în domeniul roșu, de 120°C~140°C, opriți utilajul pentru 

inspecție. 

• Cronometru de lucru 

Acest indicator arată totalul de ore de funcționare al utilajului; valoarea se poate utiliza ca 

referință pentru inspecții și întreținere. 

• Manometru de aer pentru presiunea de frânare 

Acest contor indică presiunea atmosferică din sistemul de frânare. 

Dacă indicele de presiune este în domeniul verde (0,4MPa~0,9MPa), presiunea uleiului este 

normală. Asigurați-vă că opriți utilajul pentru inspecție dacă indexul iese din această zonă. 

• Indicator de nivel pentru carburant 

Acest instrument arată cantitatea de carburant rămasă în rezervor raportată la volumul 

rezervorului. 

• Indicator rotații (dacă este asamblat) 

Acest instrument indică turațiile motorului. 

• Lămpi-martor 

Lampă-martor comună pe tablou 

☆ Lampă-martor de semnalizare a direcției: Activați comutatorul de direcție și lampa se 

va aprinde, iar lampa de direcție se va aprinde intermitent pentru a semnifica transmiterea 

semnalelor. Lampa de virare la stânga se aprinde când întoarceți la stânga. Lampa de virare la 

dreapta se va aprinde când întoarceți la dreapta. 

☆ Lampă-martor de semnalizare a preîncălzirii: Dacă este instalat dispozitivul de pornire 

la rece, treceți comutatorul de pornire pe poziția de preîncălzire și lampa se va aprinde. 

Altminteri, lampa este stinsă. 

☆ Lampă-martor frână de mână: Când presiunea atmosferică de frânare este normală, 

trageți în sus maneta de operare a frânei de parcare pentru frânarea utilajului și lampa se va 

aprinde . Împingeți în jos maneta de operare a frânei de parcare pentru degajarea frânei și lampa 

se va stinge. Altminteri, sistemul de încărcare a bateriei are probleme și trebuie să îl 

verificați/reparați. 

http://dict.cn/revolution+indicator
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☆ Lampă-martor de încărcare: Activați întrerupătorul demaror și lampa se va aprinde. 

Lampa se va stinge după pornirea motorului. Altminteri, înseamnă că există probleme la 

sistemul de încărcare și trebuie să îl verificați și să îl reparați. 

☆ Lampă-martor de fază lungă: Când farurile sunt pe fază lungă, lampa se va aprinde. 

Când farurile sunt pe fază scurtă sau nu funcționează, lampa va fi stinsă. 

☆ Lampă de alarmă pentru presiune scăzută de carburant: Acționați comutatorul și 

lampa se aprinde. Lampa se stinge după pornirea motorului. Sau înseamnă că nivelul de 

lubrifiant este prea mic sau că s-a avariat sistemul de lubrifiere. Opriți motorul și verificați. 

☆ Lampă de alarmă pentru presiune de frânare pneumatică mică: Când presiunea 

atmosferică de frânare este mai mică de 0,4Mpa, lampa este aprinsă pentru alarmare. 

☆ Lampă de alarmă pentru temperatură ridicată a agentului de răcire: Dacă temperatura 

agentului de răcire al motorului este ≥105°C, lampa va fi aprinsă, lampa centrală de avertizare 

se aprinde intermitent și se va emite un semnal sonor de alarmă. În asemenea situații, trebuie să 

opriți motorul și să identificați motivul. 

☆ Lampă de alarmă pentru presiune mică de ulei în cutia de viteze: Dacă presiunea 

uleiului din cutia de viteze este prea mică, lampa se va aprinde, lampa centrală de avertizare se 

aprinde intermitent și este emis un semnal sonor de alarmă. În asemenea situații, trebuie să 

opriți motorul și să identificați motivul. 

☆ Avertisment pentru presiune scăzută a uleiului în cutia de viteze: Lămpile de alarmă nu 

sunt aprinse la activarea sau dezactivarea întrerupătorului înainte de pornire; Lampa de 

semnalizare se va aprinde intermitent și va fi emis un semnal sonor de alarmă când presiunea 

este scăzută sau când întrerupătorul este trecut pe ON (întârziere de 10s și semnalele logice sunt 

pozitive) după pornire. Când întrerupătorul este dezactivat, semnalul nu va fi intermitent. 

☆ Lampă de avertizare pentru separatorul de apă pentru ulei: Treceți cheia pe ON, 

lampa-martor se va aprinde dacă este prea multă apă în separatorul de apă pentru ulei după 

activarea contactului. Goliți apa din separatorul de apă pentru ulei când lampa este aprinsă. 

☆ Lampă-martor pentru filtrarea grosieră a carburantului: Dacă lampa-martor este 

aprinsă, înseamnă că este blocat filtrul grosier pentru carburant și că trebuie curățat sau înlocuit. 

☆ Lampă-martor pentru nivel scăzut de carburant: Dacă nivelul de carburant este prea 

mic, lampa se va aprinde și va fi emis un semnal sonor de alarmă. 

☆ Lampă-martor de avertizare pentru blocarea filtrului de aer: Când motorul este în 

funcțiune, lampa este aprinsă și înseamnă că filtrul de aer este blocat. Curățați-l sau înlocuiți-l. 

☆ Avertisment pentru filtrul de ulei de transmisie: Dacă procentul de apă în uleiul de 

transmisie este mai mare decât valoarea prescrisă, comutatorul este conectat și semnalul de 

avertizare se va aprinde intermitent. 

☆ Lampă-martor de întrerupere a curentului electric: Dacă lampa este aprinsă, înseamnă 

că alimentarea electrică este întreruptă; sau curentul electric nu este întrerupt. La apăsarea 

pedalei de frână din stânga, alimentarea electrică este întreruptă și lampa este aprinsă; La 

apăsarea pedalei de frână din dreapta, alimentarea electrică nu se întrerupe și lampa nu este 

aprinsă. 
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☆ Lampă-martor pentru centura de siguranță: Dacă șoferul nu și-a pus centura de siguranță, 

lampa-martor este ca să-i amintească acest aspect. Rezervat. 

☆ Lampă-martor de alarme trecute pe silențios: Are loc o defecțiune și este emis un semnal 

sonor de alarmă; Acționați comutatorul de trecere a alarmelor pe silențios și semnalele sonore 

de alarmă se vor opri și această lampă-martor se va aprinde. 

☆ Lampă-martor pentru blocarea de siguranță: Acționați comutatorul plăcii blocajului de 

siguranță și supapa de siguranță cu solenoid blochează sistemul hidraulic al dispozitivului de 

lucru și apoi se va aprinde lampa-martor. 

☆ Lampă-martor pentru starea schimbătorului de viteze: Indică starea vitezelor. 
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1.2.3 Întrerupător  

• Întrerupător demaror 

Acest întrerupător este utilizat pentru pornirea sau oprirea 

sistemului electric și a motorului. 

Poziție PREÎNCĂLZIRE 

Această poziție este folosită pentru preîncălzirea motorului de către 

sistemul de pornire la rece. Utilizatorul îl poate selecta pentru instalare. 

Poziție OFF 

Introduceți sau scoateți cheia din această poziție. Rotiți cheia în această poziție pentru 

întreruperea curentului electric. 

Poziție ON 

Această poziție este folosită pentru pornirea sistemului electric. Țineți cheia în această poziție 

când motorul este în funcțiune. 

Poziție de pornire 

Aceasta este poziția de pornire a motorului. Țineți cheia în această poziție la pornire. După 

pornirea motorului, scoateți imediat cheia, altminteri va reveni automat în poziția ON . 

• Radio și CD Player (selectabil) 

Acest întrerupător se află la dreapta 

tavanului cabinei. Pentru detalii, consultați 

Manualul de operare și asamblare 

Radio și CD Player. 

• Grup de comutatoare 

Consultați 1.1 Sistem de comandă și instrumente 

de măsură și control Figura 3-3 pagina 48 din 

acest capitol. Întrerupătorul controlează iluminarea, 

faza lungă și faza scurtă și luminile de direcție. 

♦ Lumini 

Când întrerupătorul demaror este în poziția ON, farul, luminile de poziție, farurile de pe față, 

luminile de poziție și luminile de pe spate se aprind dacă grupul de comutatoare revine în poziția 

„      ” . 

♦ Comandă fază lungă și fază scurtă 

Când întrerupătorul demaror este în poziția ON, este activată faza scurtă a farurilor de pe față 

dacă grupul de comutatoare revine în poziția     Faza lungă a farurilor de pe față este activată 

când comutatorul este dus în jos. 
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♦ Comanda luminilor de direcție 

Lampa de virare la stânga se aprinde când întrerupător este împins înainte și lampa de virare la 

dreapta se aprinde la comutarea întrerupătorului în spate. 

Notificare: Lampa-martor de semnalizare a direcției se aprinde când acționați întrerupătorul. 

După ce operația de virare ia sfârșit, aduceți întrerupătorul înapoi în poziție cu mâna. 

• Întrerupător basculant 

Întrerupătorul basculant include întrerupătorul pentru luminile de pe față, întrerupătorul pentru 

luminile de pe spate, comutatorul ștergătorului, comutatorul de pulverizare cu apă etc. Întrerupătorul 

basculant este ilustrat în figura următoare. 

1.Comutator de trecere a alarmelor pe silențios  2.Comutator de economie de ulei  3.Comutator lampă de avertizare 

4.Rezervat 5.Comutator selector întrerupere curent electric (rezervat)  6.Comutare pozitivă și negativă (rezervat) 

7.Comutator de stabilizare a tensiunii  8.Întrerupător electric schimbare rapidă (rezervat)  9.Comutator blocaj de 

siguranță (rezervat)  10.Comutator manevre de direcție în situații de urgență (rezervat) 

Întrerupător basculant din dreapta scaunului șoferului (echipat cu motor DDE) 

11.Comutator lumină de alarmă de pe acoperiș (rezervat)  12.Comutator ștergător spate (rezervat)  

13.Comutator pulverizator  14.Comutator ștergător față  

15.Comutator lumini de lucru de pe spate  16.Comutator lumini de lucru de pe față 

 

Întrerupător basculant din stânga scaunului șoferului (echipat cu motor DDE) 
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1. Comutator lumini de lucru de pe față  2.Comutator lumini de lucru de pe spate  3.Comutator de trecere a 

alarmelor pe silențios  4.Comutator lumină de alarmă de pe acoperiș (rezervat) 5.Comutator ștergător față  

6.Comutator pulverizator  7.Comutator ștergător spate (rezervat)  8.Comutator lumini de avertizare 

Întrerupător basculant din dreapta scaunului șoferului (echipat cu motor Weichai) 

• Comutator multistare (Comutator pentru economie de ulei) 

Treptele 0/1/2 ale comutatorului corespund cu trei moduri de operare: 

0  -------  fără sarcină 

1 --------    jumătate de sarcină 

2 --------    sarcină maximă 

Operatorii pot roti rotița pe cele trei trepte pentru economie de carburant. 

• Comutator pentru pulverizare cu apă: 

Apăsați partea de jos și motorul de pulverizare cu apă intră în funcțiune și apa este pulverizată 

prin portul de pulverizare al ștergătorului pentru curățarea geamului cabinei. Dacă este eliberat, 

comutatorul va reveni automat în poziția de pulverizare oprită. 

• Comutator ștergător de parbriz: 

Apăsați partea de jos, ștergătorul intră în funcțiune; apăsați partea de sus, ștergătorul se oprește. 

Diferitele poziții de apăsare pot obține vitezele de lucru mare și mică. 

• Întrerupător lămpi față (spate): 

Apăsați partea de jos, se va aprinde farul de pe față (spate) în partea de sus a cabinei; 

Apăsați partea de sus și se va stinge. 

• Comutator de trecere a alarmelor pe silențios: 

Are loc o defecțiune și este emis un semnal sonor de alarmă; Acționați comutatorul de trecere 

pe silențios și semnalele sonore de alarmă se vor opri. 

• Întrerupător girofar: 

Apăsați partea de jos, toate luminile de direcție devin intermitente pentru situații de urgență, 

pentru avertizarea celorlalte vehicule și a pietonilor. Apăsați partea de sus și toate luminile de 

direcție se vor stinge. 

• Întrerupător lampă din tavan: 

Întrerupătorul este în spatele lămpii din tavanul cabinei 

operatorului. 

Apăsați pe poziția ON pentru aprindere. 

Apăsați pe poziția OFF pentru stingere. 
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Notificare: De ținut stinsă la deplasare. 

• Întrerupător claxon: 

Apăsați butonul din centrul volanului și se va emite semnalul sonor de claxonare. Eliberați 

butonul pentru oprirea claxonului. 

• Întrerupător ventilator: 

Apăsați partea de jos pentru viteză mică de aer; 

Apăsați partea de sus pentru viteză mare de aer; 

Apăsați butonul în centru și ventilatorul se va opri. 

• Întrerupător electric 

Întrerupătorul se află în cutia bateriei. Curentul electric de la nivelul 

întregului vehicul este întrerupt la trecerea pe „O”; Curentul electric 

de la nivelul întregului vehicul este activat la trecerea pe „I”. 

Întrerupeți alimentarea electrică dacă parcați vehiculul pentru un timp 

îndelungat. Poziția indicată în figură este starea de întrerupere curent 

electric. 

 
1.2.4 Volan  

Volanul și unitatea de direcție sunt conectate în cabina operatorului. La rotirea volanului 

în sensul acelor de ceas, utilajul virează la dreapta; la rotirea volanului în sens contrar acelor de ceas, 

utilajul virează la stânga. Caracteristicile sunt enumerate mai jos: 

• Unghiurile de rotație ale volanului și cele ale utilajului nu sunt egale. Dacă volanul este 

rotit în continuu; unghiul de rotație al utilajului va crește până la poziția necesară. 

• Cu cât este rotit mai repede volanul, cu atât mai rapid va vira și utilajul. 

• Volanul nu va reveni automat în poziția inițială, unghiul de virare al utilajului se va menține. 

După terminarea virajului, rotiți volanul în direcție inversă pentru a menține utilajul pe 

deplasare pe direcție drept înainte. 
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1.2.5 Pârghii de comandă și pedale 

• Levierul schimbătorului de viteze 

Consultați 1.1 Sistem de comandă și 

instrumente de măsură și control Fig. 3-1 

din acest capitol. 

Acest levier controlează direcția și viteza de deplasare a 

utilajului. 

Cutia de viteze a acestui utilaj are patru viteze - patru de mers înainte și trei de mers cu spatele. 

Treceți levierul de comandă al schimbătorului de viteze în poziția corectă și acționați pedala de 

accelerație pentru a obține viteza dorită. 

Treceți levierul de comandă al schimbătorului de viteze în poziția N, care este viteza neutră. 

Împingeți levierul de comandă înainte și scoateți-l din poziția N în poziția F și treceți-l în poziția 1 

pentru obținerea vitezei I de mers înainte , la rotirea în poziția 2, se obține viteza II de mers înainte, 

la trecerea în poziția 3, se obține viteza III de mers înainte, la rotirea în poziția 4 se obține viteza IV 

de mers înainte. Treceți-l în spate din poziția N în poziția R și duceți-l în poziția 1 pentru obținerea 

vitezei I  de mers cu spatele, la trecerea în poziția 2, obțineți viteza II  de mers cu spatele, la trecerea 

în poziția 3 se obține viteza III de mers cu spatele.  

Înainte de pornire, puneți levierul de comandă în poziția N și treceți-l în poziția P după oprire. 

Funcție KD: Schimbare forțată în viteză mică. Mergeți cu viteza I  de mers înainte în timpul 

lucrului. Mergeți cu viteza I la apropierea de halda de nisip și piatră; La umplerea cupei, apăsați 

capătul pârghiei de comandă pe direcția axei (nu rotiți levierul schimbătorului de viteze) și vehiculul 

va trece automat pe viteza I de mers înainte. Când cupa este plină, puneți levierul schimbătorului de 

viteze înapoi în viteza de mers cu spatele, vehiculul va trece automat din viteza I de mers înainte în 

viteza I de mers cu spatele. La sosirea în poziția corespunzătoare, treceți levierul schimbătorului de 

viteze înainte pentru a intra direct în viteza II de mers înainte. Funcția KD va fi dezactivată la rotirea 

levierului schimbătorului de viteze. 

• Manetă de comandă a dispozitivelor de lucru 

Această manetă controlează cupa și brațul de ridicare. Există 

patru poziții pentru ridicare, neutră, coborâre și flotare a 

brațului de ridicare pro-și post. Există și trei viteze pentru 

comanda înclinării înainte, înclinare neutră și în spate a cupei 

de la stânga la dreapta. Cele două butoane ale manetei sunt 

folosite pentru cuplarea sau decuplarea accesoriilor. 

Echipament cu schimbare rapidă (dacă este asamblat): 

Butonul din stânga comandă tija pistonului de pe cilindrul 

hidraulic cu două grinzi extins pentru cuplarea accesoriilor. 

Înclinare înapoi 

Buton de dezasamblare 

Buton de instalare 

Înclinare înainte 
Coborâre 

Flotare 

Ridicare 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%b2%b9%e9%97%a8%e8%b8%8f%e6%9d%bf&tjType=sentence&style=&t=accelerator+pedal
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%b2%b9%e9%97%a8%e8%b8%8f%e6%9d%bf&tjType=sentence&style=&t=accelerator+pedal
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e6%b2%99%e5%a0%86&tjType=sentence&style=&t=sandpile
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Butonul din dreapta comandă tija pistonului de pe cilindrul hidraulic cu două grinzi retractat pentru 

decuplarea accesoriilor. 

Notificare : Nu detașați niciodată accesoriile cu utilajul în funcțiune. 

Cupă: 

Înclinarea în spate se folosește pentru tragerea cupei 

Poziția neutră se folosește pentru menținerea cupei în poziția dorită. 

Înclinarea înainte se folosește pentru descărcare. 

Braț de ridicare: 

Poziția de ridicare se folosește pentru ridicarea brațului. 

Poziția neutră se folosește pentru menținerea brațului de ridicare în poziția dorită. 

Poziția de coborâre se folosește pentru coborârea brațului. 

Poziția de flotare se folosește pentru deplasare liberă sub forța aplicată. 

Maneta de comandă a dispozitivului de lucru are și următoarele funcții: 

❖ Funcție de aducere automată la nivel: La descărcare din cea mai înaltă poziție, mutați 

maneta de comandă la stânga în poziția de înclinare în spate și maneta de comandă este 

blocată. La tragerea cupei, maneta de comandă revine în poziția neutră și se duce în poziția 

de coborâre când maneta este în poziția de aducere automată la nivel. Când dispozitivul de 

lucru este pus pe sol și cupa este în poziția de încărcare pentru realizarea funcției de aducere 

automată la nivel și creșterea eficienței întregului vehicul. 

❖ Funcție de limitare a ridicării: Când maneta de comandă este în poziția de ridicare, forța 

electromagnetică a supapei-pilot cu bobină magnetică de blocare în poziție pentru limita de 

ridicare poate bloca pârghia de comandă în poziția de ridicare. Când brațul de ridicare se 

ridică în cea mai înaltă poziție, maneta de comandă revine în poziția neutră pentru realizarea 

limitei de ridicare în scopul prevenirii accidentării dispozitivului de lucru prin impact 

hidraulic. 

❖ Funcție de blocare automată: La nivelări de teren, treceți maneta de comandă în poziția de 

flotare și maneta de comandă este blocată de forța electromagnetică pentru realizarea 

blocajului automat. Scoateți maneta de comandă din poziția de flotare și revine automat în 

poziția neutră pentru creșterea eficienței întregului vehicul. 

Notificare: Nu puneți brațul de ridicare pe funcția de coborâre când este în poziția de flotare. 

• Pedală de frână 

Pedala de frână comandă frânarea vehiculului. Consultați 1.1 Vedere generală a comenzilor și 

instrumentelor Figura 3-1 (#5) din acest capitol] 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e5%8a%9b&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+force
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e5%8a%9b&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+force
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e5%8a%9b&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+force
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e5%8a%9b&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+force
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e5%8a%9b&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+force
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e5%8a%9b&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+force
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• Pedală de accelerație 

Această pedală comandă accelerația motorului. Consultați 1.1 Vedere generală a comenzilor 

și instrumentelor Figura 3-1 (#6) din acest capitol. 

Viteza motorului poate fi reglată liber între viteză de ralanti și viteză maximă. 

• Comutator frână de parcare 

Acest comutator se află pe cutia de operare din 

dreapta și este folosit pentru frâna de parcare. 

Trageți acest comutator pentru cuplarea frânei de 

parcare. Rotiți comutatorul în sensul acelor de ceas 

și butonul iese în afară pentru decuplarea frânei de 

parcare. 

1.2.6 Bară de blocare a ușii cabinei 

• Bară de blocare la exteriorul cabinei: Deschideți 

ușile din stânga și din dreapta la 180° și blocajul 

mobil de pe ușă va atinge blocajul exterior al 

cabinei și ușa va fi blocată pe la exteriorul cabinei. 

Duceți bara de comandă în jos și se va debloca. 

• Bară de blocare la interiorul cabinei: Când  

 încuietoarea cabinei este în pozițiile de blocare,  

ușa va fi blocată automat după închiderea ușii.  

Introduceți cheia pe la exteriorul cabinei. Rotiți la 180° în sensul acelor de ceas și scoateți cheia. 

Trageți mânerul de la exteriorul cabinei și ușa se va deschide. Rotiți bara de blocare în sus pe la 

interiorul cabinei și se va deschide. 

1.2.7 Bară de blocare a cadrelor 

⚠ Avertisment 

• Asigurați-vă că utilizați bara de blocare a cadrelor din 

față și din spate la lucrările de întreținere sau la 

transportul utilajului. 

• Asigurați-vă că decuplați bara de blocare a cadrelor la 

deplasare normală. 

Bara de blocare a cadrelor este folosită pentru blocarea cadrelor din față și din spate în timpul 

lucrărilor de întreținere sau la transportul vehiculelor pentru a împiedica mișcarea cadrelor. 

Bară de blocare pe exterior 

Comutator frână de parcare 

Bară de blocare pe interior 

Panou 

încălzitor 
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1.2.8 Pivot de remorcare 

La remorcare, introduceți pivotul de remorcare 1 în contragreutate 2. 

1.2.9 Siguranță fuzibilă 

⚠ NOTIFICARE 

• Asigurați-vă întotdeauna că închideți întrerupătorul demaror înainte 

de înlocuirea siguranței fuzibile. Siguranța fuzibilă este utilizată 

pentru protecția cablajelor. Dacă siguranța fuzibilă este corodată 

prin oxidare sau dacă este desprinsă din suport, înlocuiți-o. 

• La înlocuirea oricărei siguranțe fuzibile, trebuie instalată una cu 

aceleași specificații. 
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1.2.10 Aer condiționat 

• Aspectul panoului 

Panoul de comandă pentru aer condiționat est în 

dreapta scaunului șoferului. 

• Funcția comutatoarelor și lămpilor 

A. Comutator viteză aer: Comutatorul de 

sistem comandă viteza ventilatorului de 

pe evaporator. Se împarte în viteză mare, 

neutră și mică și întrerupător electric 

pentru selectarea vitezei și 

pornirea/oprirea unității de aer 

condiționat. 

B. Comutator viteză de aer: comandă actuatoarele de aer și ciclul aerului la admisie. 

C. Comutator de răcire: rotiți-l în sensul acelor de ceas pentru deschiderea sistemului de 

răcire și reglați viteza aerului. 

D. Lampă-martor pornire aer 

E. Lampă-martor pornire răcire 

• Metode de operare 

a) Răcire 

❖ Pornire motor. 

❖ Pornire aer. Treceți comutatorul de reglare a temperaturii pe COOL și lampa-martor de 

răcire se aprinde și sistemul este în starea de răcire. 

❖ Rotiți comutatorul de aer pentru a selecta dintre cele trei moduri. 

❖ Când reduceți temperatura la valoarea prescrisă, rotiți comutatorul de pornire a răcirii în 

sens contrar acelor de ceas până ce se stinge lampa-martor 1 și compresorul iese din 

funcțiune și temperatura din cabină este la valoarea prestabilită. Când temperatura de la 

interior este mai mare decât această valoare, lampa-martor se aprinde, compresorul 

pornește automat și sistemul începe să răcească aerul. Când temperatura de la interior 

este mai mică decât această valoare, lampa-martor se stinge și sistemul iese din 

funcțiune. 

b) Încălzire 

❖ Opriți comutatorul de pornire a răcirii înainte de utilizare. 

❖ Porniți motorul și deschideți robinetul de apă fierbinte. 

❖ Deschideți din comutatorul de aer, selectați viteza și reglați-o la valoarea 

corespunzătoare. 

Notă: Opriți robinetul de apă fierbinte când utilizați răcirea pe timp de vară. Închideți comutatorul 

de comandă a temperaturii când folosiți încălzirea pe timp de iarnă. 
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1.2.11 Reglarea scaunului operatorului 

• Reglarea greutății 

Maneta de reglare pentru greutate este în centrul șezutului. Rotiți maneta în sensul acelor de ceas 

pentru reducerea rigidității de amortizare și sens contrar acelor de ceas pentru creșterea rigidității de 

amortizare. Rotiți maneta de reglare a rigidității de amortizare A cu mâna, în funcție de greutatea 

operatorului până ce devine confortabilă. 

• Reglare înainte și înapoi 

Această manetă este în stânga sub șezut. Trageți maneta de 

deplasare înainte sau înapoi B și mișcați scaunul înainte sau 

înapoi  în poziția dorită. Se va bloca automat după împingerea 

în jos. 

• Reglarea unghiului spătarului 

Trageți maneta de reglare a unghiului spătarului C în sus pentru aducerea spătarului într-un unghi 

confortabil. Unghiul spătarului este blocat la eliberarea manetei. 

• Reglare pe înălțime 

Există trei poziții pentru înălțimea scaunului și operatorul o poate regla după nevoie. La reglare, 

apucați baza de sub scaun cu ambele mâni și trageți-o ferm și stabil în sus. Când se aude un sunet de 

pocnituri, luați mâinile de pe scaun și șezutul se va fixa în această poziție. Reglați poziția scaunului 

în cea mai înaltă poziție și trageți în sus ferm, apoi apăsați în jos și scaunul va cădea în cea mai joasă 

poziție. 

• Reglarea pe înălțime a tetierei 

Reglați tetiera scaunului cu ambele mâini și apoi trageți-o în sus sau apăsați-o cu putere pentru 

reglajul tetierei pe înălțime. 

⚠ Avertisment 

•  La reglarea scaunului din cabină, parcați utilajul într-un 

loc sigur și opriți motorul. 

•  Reglați scaunul înainte de a începe operarea utilajului 

sau la înlocuirea operatorului. 

•  Asigurați-vă că puteți apăsa complet pedala de frână 

când aveți spatele rezemat de spătar. 

C Manetă de 
reglare a 
spătarului 

B Manetă de 
reglare înainte 
și înapoi 

A Manetă 
de reglare 

pentru 
greutate 
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1.2.12 Utilizarea centurii de siguranță 

Dacă centura de siguranță este asamblată pe scaun, prindeți-o când operați utilajul. Înainte de 

utilizarea centurii de siguranță, verificați gradul de uzură și fermitatea. Înlocuiți-o dacă este necesar. 

Reglați lungimea centurii de siguranță înainte de utilizare pentru asigurarea că poate fi utilizată 

pentru garantarea siguranței și confort. Mutați poziția blocajului de pe centura de siguranță pentru 

reglarea lungimii centurii. Clema de prindere a centurii de siguranță este în partea dreaptă a 

scaunului și introduceți blocajul în deschiderea clemei pentru blocare. Există un buton roșu în 

apropierea deschiderii dispozitivului de blocare. Apăsați butonul și blocajul va sări din clema de 

prindere. Înainte de utilizarea centurii de siguranță, verificați dispozitivul centurii de siguranță 

pentru blocare și desfacere normale. 

1.2.13 Oglindă retrovizoare 

Oglinzile retrovizoare sunt în partea stângă și dreaptă în afara cabinei și în partea stângă pe interiorul 

cabinei. Înainte de a începe lucrul, trebuie reglat unghiul oglinzilor retrovizoare pentru o vedere 

bună în spate. 

1.2.14 Extinctor 

Nișa de montare pregătită a consolei pentru extinctor care se află pe cadrul din stânga scaunului 

operatorului, fixați un extinctor care întrunește cerințele legislației naționale și cerințele locului de 

instalare. (Fiecare distribuitor al companiei noastre are extinctoare rezervate și console pe care le 

puteți selecta). 

1.2.15 Cheie 

Acest încărcător este prevăzut cu două chei pentru fiecare condiție de utilizare: 

• Cheie pentru ușa cabinei. 

• Cheie de contact de aprindere pentru pornirea motorului. 

• Cheie pentru ușile din stânga și din dreapta capotei motorului. 

2 PERIOADĂ DE RODAJ PENTRU UTILAJE NOI 

2.1 Rodajul întregului utilaj 

Utilajele noi trebuie supuse unei perioade de rodaj mai întâi pentru creșterea treptată a sarcinii 

începând de la turație în gol pentru ca fiecare piesă a utilajului să aibă o perioadă de rodaj pentru 

creșterea duratei de viață a utilajului. Utilajele noi necesită 10 ore de rodaj și se procedează după 

cum urmează: 

• Puneți utilajul în funcțiune în neutru, la viteză mică, timp de 5 minute, pentru preîncălzirea 

completă a motorului. 

• Nu accelerați niciodată motorul brusc în perioada de preîncălzire. 

• Nu porniți, nu accelerați, nu virați sau nu frânați niciodată brusc decât în situații de urgență. 

• Când încărcătorul lucrează fără sarcină, trebuie utilizat schimbătorul de viteze pentru trecere de 

la viteză mică la viteză mare, pe fiecare treaptă de viteză. Întoarceți la stânga, la dreapta sau 

frânați constant în procedura de șofat. 

• În perioada de rodaj, trebuie ajustate toate vitezele, inclusiv de mers înainte sau cu spatele. 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e5%ae%89%e5%85%a8%e4%bf%9d%e9%9a%9c&tjType=sentence&style=&t=safety+guarantee
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e5%ae%89%e5%85%a8%e4%bf%9d%e9%9a%9c&tjType=sentence&style=&t=safety+guarantee
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• În perioada de rodaj este mai bine să încărcați materiale în vrac. Nu operați încărcătorul prea 

dur și nu-l bruscați. Sarcina trebuie să fie mai mică de 70% din sarcina standard și viteza trebuie 

să fie mai mică de 70% din limita de viteză maximă. 

• Acordați atenție stării de lubrifiere; adăugați și schimbați periodic lubrifiantul conform 

regulilor. 

• Acordați atenție temperaturii de la nivelul cutiei de viteze, a convertizorului de cuplu, a cadrelor 

din față și din spate, a jantelor și a tamburului de frână. Dacă încep să se supraîncălzească, 

identificați motivul și reparați-le. 

• Verificați gradul de strângere a șuruburilor și piulițelor. 

Efectuați următoarele lucrări de întreținere după 10 ore de rodaj pe autoîncărcătorul nou: 

1. Verificați strângerea șuruburilor și al piulițelor de pe toate piesele, în special șuruburile de 

pe capacul cilindrului motorului diesel, șuruburile țevii de ventilație, șuruburile cadrelor din 

față și din spate, prizoanele de roată, șuruburile de pe osii și transmisie. 

2. Curățați filtrele grosier și fin pentru ulei de motor și carburant. 

3. Verificați tensionarea curelei ventilatorului, sistemul electric și compresorul de aer 

condiționat. 

4. Verificați capacitatea de electrolit din bateria de acumulatoare și rezerva și strângeți polii de 

cuplare. 

5. Verificați nivelul de ulei din cutia de viteze. Consultați 3.6.3 Adăugarea uleiului în cutia de 

viteze din acest capitol. 

6. Verificați garnitura de etanșare de pe sistemul hidraulic și sistemul de frânare. 

7. Verificați conexiunile și sensibilitatea tuturor pârghiilor de comandă. 

8. Verificați temperatura și conectorii de pe sistemului electric, alimentarea electrică a 

aparatului electric, a instrumentelor, luminilor, lămpilor și a luminilor de direcție. 

9. Deschideți rezervorul de stocare a aerului pentru golirea apei. 

Următoarele lucrări de întreținere trebuie efectuate după fiecare perioadă de rodaj a unui utilaj nou: 

1. Curățați filtrul din partea de jos a cutiei de viteze și cartușul filtrului de ulei de pe 

convertizorul de cuplu. 

2. Curățați cartușul filtrului de pe returul de ulei de la nivelul rezervorului de ulei hidraulic. 

3. Schimbați uleiul de motor. Consultați 3.6.1 Alimentarea motorului cu carburant din 

acest capitol. 

2.2 Rodajul motorului 

• Motoarele noi sau care tocmai au fost reparate trebuie supuse rodajului din prima schemă pentru 

îmbunătățirea cuplării pieselor de frecare și îmbunătățirea capacității de lucru. Este foarte 

important să asigurați fiabilitatea și durata de viață utilă a motorului. 
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• Timpul de așezare este de 40-60 de ore și perioada de alimentare și viteză a motorului trebuie să 

fie de la mică la mare. Dar cea mai mare putere nominală nu trebuie să depășească 80%. 

• După perioada de rodaj, schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei. 

• Se interzice punerea în ralanti pentru timp îndelungat, precum și operarea la viteză mică, 

altminteri se poate produce ușor uzura precoce și arderea duzei. (Unii utilizatori echivalează 

rodajul normal cu rodajul în ralanti și rodajul în ralanti pe timp îndelungat după cumpărarea 

unui utilaj nou. De fapt, este greșit. În perioada de rodaj, utilajul trebuie să funcționeze fără 

suprasarcină. 

2.3 Rodajul cutiei de viteze (cutie de viteze YD13) 

• Cutiile de viteze noi trebuie supuse unui rodaj de 12 ore. Durata pe fiecare viteză poate fi 

uniformă, în funcție de caracteristicile de lucru ale utilajului. Se poate accentua testarea pe 

anumite viteze. 

• Sarcina din perioada de rodaj în sarcină nu va depăși 70%, acordați atenție des temperaturii 

uleiului, presiunii de lucru și strângerii șuruburilor, ș.a.m.d. . 

• După rodaj, verificați strângerea organelor de fixare și pentru pierderi de ulei la suprafața 

garniturilor de etanșare. 

• Înainte de fiecare operare, trebuie să verificați mai întâi nivelul de ulei de transmisie. 

• Acționați strict în conformitate cu procedurile de utilizare, manipulare și de schimbare a 

vitezelor. 

3 OPERAREA ȘI UTILIZAREA ÎNCĂRCĂTORULUI 

3.1 Notificări pentru utilizare 

1. Motorină trebuie să fie curată. Marca trebuie să corespundă regulilor. 

2. Uleiul de transmisie pentru cutia de viteze, convertizorul de cuplu și uleiul hidraulic trebuie 

să fie curate. 

3. Încărcătorul trebuie întreținut și lubrifiat periodic. 

4. Conduceți încărcătorul până ce presiunea de frânare atinge 0,4MPa după pornirea 

motorului. 

5. Preîncălziți motorul până la 30~40°C înainte de pornire dacă temperatura ambientală este 

mai mică de -5 C. 

6. Nu este necesar să opriți utilajul sau să apăsați pedala de frână pentru schimbarea vitezelor 

de mers înainte. La schimbarea vitezei de pe una mică pe una mare, eliberați puțin pedala 

de accelerație și acționați concomitent schimbătorul de viteze și apăsați pe accelerație. La 

schimbarea vitezei de pe una mare pe una mică, eliberați accelerația mai întâi și apoi 

schimbați încet viteza. 

7. După ce brațul de ridicare și cupa sunt aduse în poziția dorită, eliberați maneta supapei de 

reglare în poziția mediană. 
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8. Schimbați direcția de deplasare înainte sau înapoi după oprirea încărcătorului. 

9. Lucrul la sarcină maximă este permis până ce temperatura apei motorului este de peste 

60°C și temperatura lubrifiantului de motor este de peste 50°C. Dar temperatura apei de 

răcire a motorului nu trebuie să fie peste 95°C și temperatura lubrifiantului de motor nu 

trebuie să depășească 120°C. Altminteri, opriți încărcătorul și lăsați-l să se răcească. 

10. Nu ridicați niciodată cupa în cea mai înaltă poziție pentru a transporta materiale. 

Articulația inferioară a brațului de ridicare trebuie să fie la 400~500mm deasupra solului 

pentru a asigura o deplasare stabilă la procedura de transport. 

11. Utilajul este echipat cu un motor pe motorină. Puterea motorului pe motorină va scădea 

odată cu altitudinea, temperatura ambientală și creșterile relative de temperatură. Acordați 

atenție condițiilor de mediu și calculați puterea reală în condițiile de mediu existente. 

12. Motorul se închide când utilajul este în funcțiune: Trageți maneta de comandă în poziție 

neutră, treceți întrerupătorul demaror pe ON pentru repornirea motorului. Dacă motorul este 

normal, se permite continuarea lucrului. Dacă există o avarie de motor, împingeți maneta de 

comandă în poziția de flotare pentru coborârea încet pe sol a dispozitivelor de lucru. Pentru 

presiunea reziduală din sistem, trageți manetele de catarg și cupă în spate și în față de 10 

ori, până ce este degajată complet presiunea rămasă în sistem și apoi reparați utilajul. 

3.2 Pornire 

3.2.1 Verificare înainte de pornire 

• Verificați partea de dedesubt și din jurul utilajului pentru a vedea dacă există șuruburi desfăcute, 

murdărie, pierderi de ulei, de agent de răcire sau piese stricate. Verificați starea accesoriilor și a 

pieselor hidraulice. 

• Verificare înainte de pornire: 

1) Verificați masa de carburant din rezervorul de carburant și consultați 3.6.2 Realimentare cu 

carburant din acest capitol; descărcați aerul de pe conducta de carburant: 

Desfaceți bușonul de pe conducta de retur de ulei de pe pompa de injectare a carburantului 

și înșurubați în sens contrar acelor de ceas maneta de pe pompa de transfer de ulei. După ce 

se ridică maneta, apăsați-le repetat în jos. Când motorina care iese pe la bușonul de aerisire 

nu mai are bule de aer, strângeți bușonul și maneta pompei de transfer de ulei. (YUCHAI) 

2) Verificați dacă sunt etanșe și rezistente racordurile de admisie de pe motor și ale conductei 

de evacuare; 

3) Verificați tensionarea curelei pompei de apă: 

Aplicați o forță de 4-5kg în jos la jumătatea distanței dintre roțile de curea dintre pompa de 

apă și încărcător, Se recomandă o lăsare a curelei de 10-15 mm. 

4) Verificați dacă sunt ferme racordurile electrice ale motorului, dacă există atingeri sau ruperi 

de cabluri; 
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5) Verificați dacă motorul prezintă pierderi (ulei, apă și aer); 

6) Verificați dacă există defecte pe instrumente, senzori; 

7) Dacă bateria este încărcată suficient; 

8) Verificați carburantul în rezervorul de carburant. Consultați 3.6.2 Adăugarea de carburant în 

rezervorul de carburant din acest capitol. 

9) Verificați uleiul hidraulic din rezervorul de ulei hidraulic. Consultați 3.6.5 Adăugarea de ulei în 

rezervorul de ulei hidraulic din acest capitol. 

10) Verificați nivelul de ulei de motor din carterul de ulei al motorului. Consultați 3.6.1 

Alimentarea motorului cu carburant din acest capitol. 

11) Deschideți capacul rezervorului de apă pentru a verifica nivelul de apă. 

12) Verificați uleiul de frână din carterul de ulei al pompei de servofrână. 

13) Verificați performanța de etanșare a conductelor de ulei, de apă, de aer și a altor componente. 

14) Verificați capacitatea de etanșare a conductelor hidraulice și a țevilor adiacente. 

15) Verificați racordurile de cablare a bateriei de acumulatoare. 

16) Verificați presiunea pneurilor pentru a vedea dacă este normală. Consultați CAPITOLUL II 8.1 

și 8.3. 

17) Verificați manetele de comandă pentru a vedea dacă sunt sensibile și în poziție neutră. 

18) Reglați poziția scaunului ca să stați confortabil. Consultați 1.2.10 Reglarea scaunului 

operatorului din acest capitol. 

19) Verificați centura de siguranță și alte echipamente de siguranță pentru stare bună de 

funcționare. 

20) Porniți motorul numai după ce ați epuizat complet lista de verificare. 

3.2.2 Pornirea motorului 

Puncte de observat la pornirea motorului: 

• Asigurați-vă că toate pârghiile de comandă sunt în poziția neutră înainte de pornire; asigurați-vă 

că schimbătorul de viteze este în poziție neutră și aduceți întrerupătorul demaror în poziția 

inițială. 

• Apăsați încet pe accelerație când porniți pentru a preveni stricarea pieselor. 

• Urmați pașii corecți de pornire a motorului. 

• După ce ați finalizat lucrările de pregătire înainte de pornire și ați constatat că toate sunt în 

regulă, porniți motorul (pe timp de iarnă este necesară preîncălzirea motorului înainte de 

pornire). 

• La pornirea motorului, ultimul timp de pornire nu trebuie să fie mai mic de 10 secunde. Al 

doilea timp de pornire nu trebuie să fie mai mic de 1 minut. Dacă după trei încercări motorul nu 

pornește, trebuie să identificați motivul, să confirmați depanarea și să încercați iar pornirea 

motorului. 

• Pornirea motorului WEICHAI echipat cu preîncălzitor cu flacără cu program electronic de 
comandă: când 
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temperatura apei de răcire a motorului este mai mică de 23 °C, rotiți cheia în sensul acelor de 

ceas pe poziția ON, lampa-martor de preîncălzire este aprinsă, bujia incandescentă este sub 

tensiune și preîncălzită; 50 de secunde mai târziu, se aprinde intermitent lampa-martor de 

preîncălzire, bujia incandescentă a fost preîncălzită la 850~950; rotiți cheia în sensul acelor de 

ceas pe poziția START, pornind astfel motorul demaror; supapa electromagnetică va deschide 

automat conducta de ulei, alimentând astfel bujia incandescentă pentru pornirea preîncălzirii cu 

flacără. Dispozitivul poate porni motorul fără probleme sub -25 C; pentru motoare folosite în 

zone reci, trebuie adoptate măsuri speciale, precum conservarea căldurii motorului, baterie de 

acumulatoare pentru uz la temperaturi scăzute, specificații speciale ale uleiului de motor și ale 

carburantului etc.  

• Pentru pornirea la rece a motorului, viteza trebuie mărită încet, nu cu trecere bruscă la operare 

la viteză mare sau fără ralanti pentru timp îndelungat. 

• Lubrifierea slabă, presiunea mică de ulei va conduce la uzura pieselor lanțului cinematic. 

• Verificați dacă pompa de apă este în stare bună de funcționare și pentru cele „trei pierderi”, 

zgomote anormale. 

• Verificați starea tuturor instrumentelor de pe vehicul. Dacă există fenomene anormale, 

utilizatorul trebuie să oprească imediat motorul pentru verificări sau trebuie să îl ducă la 

reparații când este necesar. 

• Se interzice rularea în ralanti pe intervale lungi de timp: mers în ralanti pentru 3-5 minute după 

pornire, în general nu mai mult de 10 minute, altminteri se pot produce ușor avarii, precum 

arderea duzelor, a cămășii cilindrilor, uzura segmentelor de pistoane ș.a.m.d. . 

Pași pentru pornirea motorului: 

• Puneți schimbătorul de viteze în poziția neutră. 

• Rotiți cheia de pornire în sensul acelor de ceas în poziția ON. Conectați întrerupătorul electric 

și claxonați. 

• Rotiți cheia de pornire în poziția ON. Conectați întrerupătorul electric și apăsați încet pedala de 

accelerație. Apoi aduceți cheia în poziția de pornire START. După eliberarea cheii de pornire, 

aceasta va reveni automat în poziția de pornire ON. Durata de pornire nu este mai mare de 5-10 

secunde, (efortul de pornire a motorului nu trebuie să fie mai mare de 15 secunde). 

• Încercați din nou dacă utilajul nu pornește din prima. Dar durata de alternare trebuie să fie mai 

mare de 1 minut. Dacă motorul nu pornește după trei încercări, verificați utilajul și rezolvați 

problema. 
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3.2.3 După pornirea motorului 

⚠ ATENȚIE 

• Înainte de a se răci motorul, se interzice tragerea manșei de comandă 

pentru calarea motorului. 

• După fiecare oprire, utilizatorul trebuie să elimine imediat defecțiunea 

identificată la operare și să efectueze des verificările necesare pentru 

asigurarea unei stări tehnice normale a motorului. 
• După pornirea la rece a motorului, este interzisă turarea motorului la accelerație mare, viteză 

mare și sub sarcină mare; se recomandă creșterea treptată motorului, creșterea temperaturii la nu 

mai mult de 60 °C; motorul poate funcționa normal după o lubrifiere suficientă și la o încălzire 

uniformă. 

• Dacă se lucrează la sarcină mare, nu opriți imediat motorul, ci după 5-10 minute de lăsat să 

meargă fără sarcină la viteză mică. 

• La deplasarea cu încărcătorul, șoferul trebuie să observe întotdeauna toate instrumentele, trebuie 

să cunoască în orice moment starea de funcționare a motorului. Imediat ce identifică o situație 

anormală, trebuie să oprească imediat utilajul și să verifice sau să solicite reparații când este 

necesar. 

• Reduceți viteza motorului și examinați dacă manometrul pentru presiunea uleiului de motor nu 

este în poziția normală în mai mult de 10 secunde. După aceea, porniți din nou. Altminteri, pot 

apărea probleme. 

• Când presiunea uleiului de motor nu atinge valoarea desemnată, viteza mare de funcționare a 

motorului va induce o temperatură ridicată și se poate avaria turbosuflanta. 

• Folosiți pârghiile de comandă ale echipamentului de lucru pentru a determina circularea uleiului 

hidraulic preîncălzit în rezervorul și conductele hidraulice astfel încât să se încălzească repede 

componentele hidraulice. 

• Țineți motorul la viteză de mers în gol câteva minute după pornire. Creșteți viteza treptat la 

1000~1200r/min și apoi intrați în starea de funcționare la sarcină parțială. Acordați atenție 

valorii de pe instrument. 

• Nu lăsați motorul să meargă la viteză mare sau mică mai mult de 20 de minute în stare de 

ralanti. 

• Dacă motorul trebuie operat în ralanti, utilajul trebuie încărcat din când în când sau motorul 

trebuie pus în viteză medie. 

3.3 Operare 

3.3.1 Deplasare 

Asigurați-vă că nu există alte persoane în, pe sau în jurul utilajului pentru a preveni accidentele. Și 

țineți utilajul sub control. 
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• Ridicați brațul de ridicare. Țineți cupa în spate și păstrați 

motorul în funcțiune. 

• Treceți schimbătorul de viteze pe viteza I de mers înainte 

sau I de mers înapoi. 

  

• Apăsați pedala de frână, apăsați pârghia frânei de parcare 

pentru decuplarea frânei. 

• Eliberați pedala de frână și apăsați pedala de accelerație 

încet, pentru deplasarea utilajului înainte sau înapoi. 

• Deplasarea este sigură numai când presiunea de frânare 

este peste valoarea specifică de 0,45MPa. 

• Nu ridicați niciodată cupa în cea mai înaltă poziție când 

transportați materiale. Articulația inferioară a brațului echipamentului de lucru trebuie să fie la 

400~500mm deasupra solului pentru a asigura o deplasare stabilă la procedura de transport. 

 

3.3.2 Schimbare viteze. Schimbarea între vitezele de deplasare înainte și înapoi 

• Apăsați corespunzător accelerația la schimbarea vitezelor pentru a evita creșterile bruște de 

viteză. 

• Cel mai bine este să schimbați direcția deplasarea (de pe mers înainte pe mers înapoi sau de pe 

mers înapoi pe  mers înainte) după oprirea utilajului pentru a obține cel mai bun confort al 

șoferului și pentru prelungirea duratei de viață a motorului. 

⚠ NOTIFICARE 

• Nu circulați niciodată la viteză maximă dacă utilajul se 

deplasează în pantă sau pe teren denivelat. 

• Selectați vitezele corespunzătoare de transmisie când vă 

deplasați în pantă și nu schimbați niciodată vitezele în 

asemenea momente. 

• Nu depășiți niciodată viteza când vă deplasați în pantă 

și folosiți pedala de frână din dreapta pentru reducerea 

vitezei. 
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• Nu este necesară oprirea și frânarea utilajului pentru schimbarea vitezelor în timpul funcționării. 

Eliberați accelerația și acționați concomitent pârghia de comandă a transmisiei când schimbați 

viteza de pe viteză mică pe viteză mare și de pe viteză mare pe viteză mică, eliberați accelerația 

mai întâi și apoi schimbați încet viteza. 

3.3.3 Virare 

• Rotiți volanul pe direcția dorită. Utilajul va vira. 

• Utilajul consideră pivotul articulat drept centru. Și cadrele din față și din spate se întorc prin 

rotirea centrului. 

3.4 Oprire 

3.4.1 Pași pentru oprire 

• Eliberați accelerația și apăsați pedala de frână pentru 

oprirea utilajului. Puneți levierul schimbătorului de viteze 

în poziția neutră.  

• După oprirea în siguranță, împingeți comutatorul frânei 

de parcare pentru blocarea utilajului în starea de parcare. 

 

⚠ AVERTISMENT 

• Nu virați niciodată brusc sau nu bracați în pantă la viteză mare. 

• La deplasarea în linie dreaptă, utilajul nu poate vira dacă se oprește 
 motorul. 

3.4.1 Frânare 

• Nu puneți niciodată piciorul pe pedala de frână decât dacă este necesar. 

• Nu apăsați niciodată repetat pedala de frână decât dacă este necesar. 

• Nu încercați niciodată să opriți motorul și să puneți schimbătorul de viteze și pârghia de 

comandă pentru deplasare înainte și înapoi în poziție neutră cât timp vă deplasați pe teren în 

pantă. 

• Nu folosiți niciodată pedala de frână din stânga când vă deplasați în pantă pentru a preveni 

întreruperea curentului electric. ⚠ AVERTISMENT 

Nu folosiți niciodată maneta de comandă manuală a supapei de frână 

(sau comutatorul frânei de parcare) ca să frânați sau să reduceți viteza 

utilajului cât timp este în funcțiune decât în situații de urgență. Dacă le 

folosiți, verificați și schimbați saboții de frână. 
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• Coborâți cupa și alte echipamente de lucru pe sol.  

• Opriți utilajul pe un teren drept, unde nu există 

pericolul de cădere de pietre, de alunecări de teren sau de 

inundații. Dacă este necesară oprirea utilajului în pantă, 

blocați roțile pentru a împiedica deplasarea. 

 

3.4.2 Pași pentru oprirea motorului 

• Lăsați motorul să meargă liber pentru 5 minute ca să se răcească toate piesele uniform. 

• Rotiți cheia în poziția OFF. Scoateți cheia și puneți-o într-un loc sigur. 

3.4.3 Părăsirea utilajului 

• Folosiți scara și mânerul pentru a urca cu fața la utilaj. Nu săriți niciodată jos. 

• Verificați dacă există particule de materiale pe motor. Dacă există, curățați-le imediat pentru 

prevenirea incendiilor. 

• Curățați toate materialele inflamabile din jurul utilajului pentru prevenirea incendiilor. 

• Blocați ușile și geamurile și scoateți cheia. 

3.4.4 Efectuați următoarele operații după lucrul zilnic 

• Verificați rezerva de carburant. 

• Verificați nivelul de ulei de motor din carterul motorului și gradul de curățenie al acestuia. 

Dacă nivelul de ulei este prea mare sau uleiul este diluat, identificați motivele și rezolvați-le. 

• Verificați conductele de ulei, de apă, de carburant și alte piese pentru pierderi. 

• Verificați cutia de viteze, convertizorul de cuplu, unitatea de direcție, gradul de fixare a 

cadrelor din față și din spate și gradul de etanșare. Verificați dacă există condiții de 

supraîncălzire. 

• Verificați dacă sunt desfăcute prizoanele de roată, șuruburile arborelui de transmisie și alte 

șuruburi. 

• Verificați dacă echipamentul de lucru este în stare bună de funcționare. 

• Verificați dacă presiunea pneurilor și suprafața exterioară sunt normale. 

• Adăugați ulei de lubrifiere în punctele aferente de pe echipamentul de lucru. 

• Verificați cantitatea de ulei de frână prin deschiderea capacului recipientului de ulei de pe 

pompa de servofrână. 

• Goliți apa din rezervorul de aer pe la supapa de golire a apei. 

• Curățați utilajul la exterior și cupa la interior. 

⚠ AVERTISMENT 

Nu opriți niciodată motorul înainte de a se răci. 
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3.5 Operații 

3.5.1 Pregătirea pentru lucru 

Curățați zona de lucru și umpleți orice goluri. Eliminați pietrele ascuțite și blocajele din drum 

care pot avaria roțile și funcționarea. 

3.5.2 Moduri de lucru 

(1) Operații de încărcare 

• Lucrul împreună cu un camion poate ajuta la îmbunătățirea eficacității muncii, în special pentru 

transportul pe distanțe mari. 

• Când lucrează împreună, încărcătorul sapă materialele și camionul transportă și descarcă 

materialele: 

Există în general două modalități de încărcare și descărcare. 

➢ Încărcare încrucișată: 

Încărcătorul stă cu fața înspre materiale, apoi se 

deplasează în spate după ce sapă și preia o încărcătură 

completă și permite camionului du descărcare automata să 

se deplaseze în poziția dintre materiale și încărcător. 

Această metodă duce la economie de timp și poate reduce 

cel mai eficient durata ciclului. 

➢ Încărcare în V: 

Camionul cu descărcare automată este fix și formează un 

unghi de aproape 60° cu direcția în spate a încărcătorului. 

După săpare, încărcătorul se deplasează în spate și se 

întoarce la gradul desemnat și înainte înspre camion. 

Cu cât este mai mic unghiul de lucru al încărcătorului, cu 

atât este mai eficient lucrul. 

(2) Operație de săpare 

■ Săparea și încărcarea de pământ în haldă sau roci detonate 

La săparea de halde de pământ sau roci detonate, încărcătorul trebuie să stea cu fața la 

materiale și să procedeze după cum urmează: 

• În cazul în care cupa trebuie coborâtă la deplasarea 

utilajului înainte, opriți utilajul având cupa la circa 30cm  

deasupra solului și apoi coborâți-o încet. În cazul în care 

cupa lovește solul, anvelopele de pe față se vor desprinde 

de la sol și vor patina. 

• Operatorul trebuie să reducă imediat viteza când utilajul  
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ajunge la halda de materiale. Simultan, apăsați pe pedala de accelerație și introduceți cupa în 

halda de materiale. 

• Țineți cupa în poziție orizontală când încărcați pământ din 

haldă, dar reduceți unghiul de descărcare la încărcarea de 

roci detonate.  

Notificare : 

Nu permiteți pătrunderea rocilor detonate sub cupă, pentru că 

vor determina desprinderea anvelopelor din față de pe sol și 

patinarea lor. Încercați să mențineți încărcătorul în centrul cupei, 

altminteri, dacă sarcina e într-o parte a cupei, se va dezechilibra. 

• Înălțați brațul de ridicare pentru a preveni inserția prea adâncă a 

cupei la împingerea ei în materiale. Roțile vor produce o 

tracțiune amplă prin înălțarea brațului de ridicare. 

• Dacă se încarcă suficient material în cupă, acționați pârghia de 

comandă a echipamentului de lucru pentru retragerea cupei și 

încărcarea ei completă. 

  

Observație: 

Dacă muchia lopeții de deplasează în sus și în jos la aruncarea 

materialului în cupă sau la săpare, anvelopele din față se vor 

desprinde de la sol și vor patina. 

• Dacă se încarcă prea multe materiale în cupă, aceasta trebuie 

descărcată și înclinată repede pentru eliminarea sarcinii excesive 

pentru a preveni împrăștierea materialelor la transport. 

■ Excavare și preluare de materiale pe teren plat 

Așezați ușor muchia cupei pe sol (vezi imaginea) când excavați și preluați materiale pe teren plat. 

Aveți grijă să nu încărcați cupa numai pe o parte pentru că va conduce la dezechilibrare. 

Această operație trebuie executată cu atenție, în viteza I. 

• Așezați ușor muchia cupei cu fața în jos. 

 

Rocă dură 
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•  La deplasarea utilajului înainte, acționați pârghia de comandă a 

echipamentului de lucru pentru a coborî brațul de ridicare în 

poziția corespunzătoare astfel încât să poată prelua un strat 

subțire din suprafață la fiecare excavare a solului. 

La deplasarea utilajului înainte, acționați pârghia de comandă 

a echipamentului de lucru înainte și înapoi pentru a reduce rezistența. 

⚠ NOTIFICARE 

Țineți cele două laturi ale cupei tăind uniform în material 

pentru a împiedica lucrul cu numai o parte a cupei. Aduceți 

încărcătorul cu fața înainte și nu permiteți niciodată să existe 

un unghi între cadrul din față și cel din spate. 

(3) Operație de transport 

Încărcătorul poate fi utilizat fără un camion în următoarele condiții: 

• Solul este prea moale și denivelat și nu se poate utiliza un camion. 

• La transportul pe distanțe până la 500 de metri, utilizarea unui camion nu este justificată 

economic. 

• Viteza de deplasare la transport este determinată de condiția drumului și distanță. 

• Pentru obținerea unei vizibilități bune și a stabilității, cupa trebuie întoarsă în poziția de limită  

superioară (brațul de ridicare a cupei atinge blocul de limită superioară) și țineți punctul de 

legătură al pivotului inferior al brațului de ridicare în poziția de transport (400~500mm 

deasupra solului). 

(4) Operație de descărcare 

• La descărcarea materialelor pe camioane sau în 

depozite de marfă, înălțați brațul de ridicare în poziție 

(înclinare înainte în poziția maximă) unde cupa nu atinge 

șasiul sau halda de materiale. Și acționați pârghia de 

comandă a echipamentului de lucru pentru înclinarea 

cupei înainte pentru descărcare. Cu pârghia de comandă 

se poate descărca o parte sau tot materialul. 

Acționați încet și cu grijă la descărcare pentru a preveni lovirea solului cu cupa. 

• Dacă materialele sunt aderente pe pereții cupei, acționați ciclic pârghia de comandă a 

echipamentului de lucru pentru a permite înclinarea înainte sau înapoi a cupei pentru scuturarea 

materialelor. 

• După descărcare, folosiți cupa pentru aducerea echipamentului la nivel. Înclinați cupa în spate 

la poziție la nivel și acționați maneta de comandă a echipamentului de lucru pentru a permite 

brațul de ridicare să coboare pentru pregătirea pentru operația următoare. 
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(5) Operație de împingere 

Așezați cupa dreaptă pe sol și apăsați accelerația pentru 

deplasare înainte. Dacă apar blocaje la deplasare, ridicați 

puțin brațul de ridicare și deplasați-vă înainte în continuu. La 

acționarea brațului de ridicare pentru ridicare sau coborâre, 

acționați pârghia de comandă între operațiile de ridicare și 

coborâre. Nu folosiți niciodată pârghia în poziția de ridicare 

sau de coborâre pentru asigurarea împingerii uniforme a 

cupei. 

(6) Operație de lovire 

Înclinați cupa pentru ca lama să atingă solul. Pentru terenuri 

dure, puneți pârghia de comandă a brațului de ridicare în 

poziția de flotare; pentru terenuri moi, puneți pârghia de 

comandă a brațului de ridicare în poziția neutră.   

Folosiți viteza de mers cu spatele pentru a lovi solul cu lama. 

(7) Operație de remorcare 

• Dacă este posibil, motorul utilajului remorcat trebuie ținut în funcțiune pentru asigurarea 

frânării și posibilitatea de virare. 

• Dacă motorul utilajului remorcat nu pornește, dezasamblați arborele de transmisie din spate și 

din față. Dacă utilajul nu are direcție, dezasamblați cilindrul de direcție. 

• Gaura de conectare a cadrului din spate pe partea interioară a roții din spate poate fi utilizat 

numai pentru ridicare și prindere, nu pentru remorcat. 

⚠ NOTIFICARE 

Urmăriți tot timpul termometrul pentru uleiul 

convertizorului de cuplu la operațiile de împingere. Dacă 

temperatura este prea mare, opriți utilajul și lăsați-l să se 

răcească, apoi continuați lucrul. 

⚠ AVERTISMENT 

Înainte de remorcare, anvelopele trebuie blocate cu frâna de 

parcare pentru a împiedica rularea utilajului. 

În timpul remorcării, aveți grijă să preveniți accidentările 

severe și fatale. 
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• Dacă nu există niciun sistem de frânare pe utilajul remorcat, nu folosiți niciodată echipamente 

flexibile de remorcare, ci rigide sau bare de remorcare. Conectați bara de remorcare la pivotul 

de remorcare de la spatele încărcătorului. 

• Dacă nu există niciun sistem de frânare pe utilajul remorcat, nu se permite staționarea niciunei 

persoane în el. 

• Verificați dacă pivotul de remorcare și cablul de remorcare sunt suficient de puternice ca să 

tragă greutatea utilajului remorcat. Dacă utilajul va trece pe teren argilos sau va urca în pantă, 

utilizați două cabluri de remorcare și doi pivoți de remorcare la o rezistență de cel puțin 1,5 ori 

mai mare decât greutatea utilajului remorcat. 

• Încercați să reduceți unghiul cablului de remorcare pentru asigurarea că unghiul dintre cablul de 

remorcare și utilajul remorcat se încadrează până la 30°. Înălțimea punctelor de remorcare de pe 

cele două utilaje trebuie să fie similară. 

• Legătura dintre echipamentul de remorcare și utilaj trebuie să fie puternică. 

• Greutatea utilajului de remorcare trebuie să fie mai mare decât cea a utilajului remorcat și să 

aibă o putere de tracțiune și o putere de frânare suficiente ca să poată trage sau frâna două 

vehicule în susul și în josul pantelor. 

• La remorcarea utilajului pentru deplasarea în josul unei pante, utilajul trebuie să aibă o putere 

de tracțiune și o forță de frânare suficiente. Trebuie utilizat un alt utilaj de remorcare care să 

tragă din spate pentru a preveni pierderea controlului sau răsturnarea utilajului remorcat. 

• Începeți încet remorcarea și frânarea, la viteză mică și aprindeți lampa intermitentă de 

avertizare. 

• Viteza pentru remorcarea încărcătorului trebuie să fie până la 10 km/oră. Încercați să remorcați 

utilajul până la cel mai apropiat atelier de reparații. Dacă distanța este mai mare de 10 km sau 

dacă viteza de remorcare este mai mare de 10 km/oră, trebuie dezasamblați arborii de 

transmisie de pe față și de pe spate sau să urcați încărcătorul pe camion pentru transport. 

3.5.3 Operare pe vreme rece 

Atenționare pentru vreme rece 

Dacă temperaturile sunt prea scăzute, motorul va fi dificil de pornit. Și radiatorul poate îngheța. Prin 

urmare, procedați după cum urmează: 

• Folosiți ulei de vâscozitate mică și adăugați antigel în uleiul de lubrifiere, lubrifiant și agentul 

de răcire. Consultați CAPITOLUL V 2.2.1 Tabel de selecție pentru carburant, agent de răcire și 

lubrifiant – pentru detaliile uleiurilor de utilizat. 

• Atenționare pentru antigel: 

1. Nu utilizați antigel cu conținut de formaldehidă, etanol și propanol. 

2. Nu folosiți niciodată orice agent de impermeabilizare independent sau împreună cu antigel. 

3. Nu folosiți niciodată antigel combinat de mărci comerciale diferite. 
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⚠ NOTIFICARE 

Păstrați distanța de flăcări deschise când umpleți cu antigel. 

• Atenționări pentru utilizarea bateriei de acumulatoare: 

1. Dacă scade temperatura, 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. Asigurați un grad de încărcare de aproape 100% și încercați să conservați căldura, 

astfel încât să fie ușoară pornirea a doua zi. 

2. Dacă bateria este înghețată, nu o încărcați niciodată și nu porniți motorul. Consultați 

CAPITOLUL I 8.16 Întreținerea bateriei de acumulatoare pentru dezasamblarea 

bateriei și puneți-o într-o seră sau în apă caldă (nu permiteți NICIODATĂ pătrunderea 

apei la interiorul bateriei). Încălziți-o încet la 15 °C, altminteri poate exploda. 

3. Folosiți o baterie de acumulatoare pentru altitudine mare dacă operați în zone alpine. 

• Operații după fiecare zi de lucru: 

Pentru a preveni congelarea materialelor pe utilaj, care îi pot afecta funcționarea în ziua următoare, 

procedați după cum urmează: 

1. Curățați complet nămolul și apa de pe utilaj pentru a preveni pătrunderea noroiului, apei sau 

zăpezii la interiorul pieselor etanșe, ceea ce poate conduce la înghețarea sau stricarea 

pieselor etanșate. 

2. Parcați utilajul pe teren uscat și tare. Dacă nu se poate, parcați-l pe o placă de lemn, care 

poate preveni înghețarea anvelopelor pe sol. 

3. Capacitatea bateriei de acumulatoare se va reduce evident pe vreme rece. Acoperiți-o sau 

duceți-o într-un loc cald și instalați-o în ziua următoare. 

4. La temperaturi sub 0C și când nu există antigel în apa de răcire, deschideți supapele de 

golire a apei de pe fundul rezervorului de apă și motor. Goliți apoi toată apa de răcire din 

evaporatorul sistemului de răcire și din sistemul de aer condiționat (dacă este instalat) 

pentru a preveni fisurile produse de îngheț. Dacă se adaugă antigel, urmați regulile de pe 

plăcuța de identificare a antigelului. 

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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3.6 Alimentare cu uleiuri și carburant 

3.6.1 Alimentarea motorului cu ulei de motor 

• Parcați utilajul pe teren nivelat și treceți maneta de comandă a transmisiei în poziția neutră. 

Trageți comutatorul frânei de parcare și calați roțile din față și din spate. 

• Deschideți ușa laterală din stânga capotei motorului. 

• Scoateți joja de ulei, ștergeți-o și inserați-o (până la capă), apoi scoateți-o din nou și verificați 

(de cel puțin de două ori). 

• Dacă nivelul de ulei este sub lina de limită inferioară de pe scara jojei de ulei („Min" sau 

„ADD"), trebuie să adăugați ulei de motor. Dacă nivelul de ulei este mai mare decât linia de 

limită superioară de pe scara jojei („Max" sau „FULL"), trebuie să identificați motivul și să îl 

eliminați; dacă nivelul de ulei este între limita superioară a jojei de ulei („Max" sau „FULL") și 

limita inferioară („Min" sau „ADD"), cantitatea de ulei este corectă. 

• Reinstalați joja de ulei și închideți ușa laterală a capotei motorului. Consultați „CAPITOLUL 

V 2.2 Selectarea uleiurilor" pentru selectarea uleiului de motor, la fel și mai jos. 

➁ Înlocuirea uleiului de motor 

⚠ ATENȚIE 

• Trebuie să acordați atenție siguranței la înlocuirea uleiului de 

motor și a filtrului de ulei de motor, deoarece uleiul de motor 

poate fi la o temperatură ridicată și va produce vătămări 

corporale. 

• Nu descărcați uleiul cu motorul rece. Când motorul este rece, 

impuritățile suspendate în uleiul de motor se depun pe fundul 

carterului de ulei și aderă la suprafața interioară a carterului, 

nu pot fi eliminate împreună cu uleiul de motor descărcat. 

Când uleiul de motor este descărcat cald, ajută la descărcarea 

impurităților suspendate în uleiul de motor. 

• Tratați corespunzător uleiul uzat pentru protejarea mediului! 

➀ Verificarea nivelului de ulei de motor 

⚠ NOTIFICARE 

Verificarea nivelului de ulei trebuie efectuată cu 15 minute înainte 

de pornirea motorului sau după oprirea motorului. 
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• Parcați utilajul pe teren nivelat și treceți maneta de comandă a transmisiei în poziția neutră. 

Trageți comutatorul frânei de parcare și calați roțile din față și din spate. Porniți motorul și 

lăsați-l să meargă în gol până ce temperatura uleiului atinge 20 °C ~40°C, apoi opriți motorul. 

• Rotiți bușonul de golire a uleiului și lăsați uleiul să curgă într-un recipient. 

• Goliți complet uleiul vechi și apoi înșurubați la loc dopul filetat al orificiului de golire. 

⚠ ATENȚIE 

După golirea uleiului, trebuie să verificați dacă există fier vechi pătruns în 

magnetul din dopul orificiului de golire a uleiului; dacă există, eliminați-l și 

apoi adăugați ulei de motor. Dacă pe magnet aderă o cantitate anormală de 

fier, trebuie să contactați inginerul de întreținere pentru a vă asigura dacă 

nu cumva piesele mobile ale motorului se uzează anormal sau cad. Luați 

măsurile corespunzătoare de umpleți cu ulei nou. 

• Umpleți cu ulei de motor prin ștuțul de umplere cu ulei de motor, puneți motorul în funcțiune în 

ralanti și verificați dacă există pierderi de ulei pe la filtrul de ulei și bușonul de golire pentru 

ulei. 

• Opriși motorul și după circa 15 minute circulați uleiul de motor complet înapoi în carterul de 

ulei și verificați din nou nivelul de ulei de motor. 

Poziția riglei de verificare a uleiului, ștuțul de umplere cu ulei de motor și bușonul de golire a 

uleiului de pe motorul Cummins 6BT5.9 sunt după cum urmează: 

Riglă de verificat uleiul de motor 

Dopul orificiului 

de golire a 

uleiului 

Ștuț de 
umplere cu ulei 
de motor 
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• Scoateți elementul de filtru. 

• Folosiți recipientul ca să colectați uleiul de motor. 

• Curățați suprafața de etanșare de pe scaunul de instalare al 

filtrului, pentru asigurarea că au fost curățate toate garniturile de 

etanșare vechi, altminteri etanșarea va fi slabă. 

• Umpleți elementul de filtru cu ulei de motor și aplicați o 

cantitate mica de ulei pe garnitura de cauciuc. 

• Răsuciți noul element de filtru cu mâna până ce intră în contact cu 

garnitura. 

• După ce inelul de etanșare intră în contact cu baza, strângeți la 

1/2 de cerc sau la 3/4~1 cerc. 

• Verificați nivelul de ulei de motor și presiunea uleiului. 

• Porniți motorul și verificați dacă garnitura etanșează; dacă nu, 

scoateți filtrul și verificați fața garniturii. 

Atenție! Metoda de înlocuire a filtrului de ulei de mai sus este 

numai ca referință. De fapt, instrucțiunile de pe filtru reprezintă 

criteriul. 

 

 

③Înlocuirea filtrului de ulei de motor 

⚠ATENȚIE 

• După înlocuirea filtrului, motorul trebuie ținut în funcțiune la viteză 

mică de mers în gol pentru cel puțin 1 minut pentru asigurarea că 

motorul este lubrifiat complet înainte lucru. 

• Înșurubarea mecanică excesivă poate deteriora filetul sau garnitura 

filtrului de ulei de motor. 

• Tratați corespunzător uleiul uzat pentru protejarea mediului! 

•  Curățați zona din jurul locului de instalare a filtrului de ulei și 

folosiți cheia de filtru pentru scoaterea cartușului filtrului. 
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④ Înlocuirea elementului de filtru fin de carburant 

• Curățați zona din jurul locului de instalare a filtrului de 

carburant și folosiți cheia de filtru pentru scoaterea cartușului 

filtrului. 

• Scoateți elementul de filtru. 

• Folosiți recipientul pentru colectarea carburantului. 

Atenție! Fără flăcări deschise. 

• Curățați suprafața de etanșare de pe scaunul de instalare al 

filtrului, pentru asigurarea că au fost curățate toate garniturile de 

etanșare vechi, altminteri etanșarea va fi slabă. 

• Umpleți elementul de filtru cu carburant și aplicați o cantitate 

mică de carburant pe garnitura de cauciuc. 

• Răsuciți noul element de filtru cu mâna până ce intră în contact cu garnitura. 

Atenție! La înlocuirea filtrului de carburant, aveți grijă să nu 

reumpleți noul filtru de carburant cu carburant fără filtrarea lui 

pentru a preveni înfundarea cu murdărie a duzei de pulverizare a 

carburantului. 

• După ce inelul de etanșare intră în contact cu baza, strângeți la 

1/2 de cerc sau la 3/4~1 cerc. 

• Verificați să nu prezinte pierderi. 

• Porniți motorul și verificați dacă garnitura etanșează; dacă nu, 

scoateți filtrul și verificați fața garniturii. 

Atenție! Metoda de înlocuire a filtrului de carburant de mai sus 

este numai cu titlu de referință. De fapt, instrucțiunile de pe filtru 

reprezintă criteriul. 

Atenție! Nu este necesară aerisirea sistemului de carburant. (motor DDE)  

⑤ Curățarea și înlocuirea elementului de filtru de carburant 

cu o singură treaptă (motor DDE) 

• Apucați conducta de carburant; 

• Puneți recipientul de ulei sub prefiltru; 

• Deșurubați șurubul de golire 4 și descărcați carburantul; 

• Deșurubați șurubul de retenție 1 și scoateți carcasa filtrului 5 și 

elementul de filtru 3; 

• Curățați suprafața de etanșare a scaunului de filtru 7 și carcasa 

de filtru 5; 
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• Instalați un inel de etanșare nou 6 și alt element de filtru 3 (înlocuire la nevoie); 

• Instalați elementul de filtru în carcasa de filtru până ce elementul de filtru este cu 3 cm mai sus 

decât carcasa filtrului; 

• Împingeți carcasa filtrului 5, elementul de filtru 3 și inelul de etanșare 6 în scaunul filtrului 7 și 

strângeți-le cu șurubul de fixare 1 (cuplu de strângere 25Nm); 

Atenție: Garnitura 2 trebuie poziționată bine! 

• Strângeți șurubul de golire 4; 

• Deschideți linia de ulei; 

• După pornirea motorului, verificați pentru pierderi. 

⑥ Golirea/aerisirea filtrului de carburant cu o singură treaptă (motor DDE) 

Purjare: 

• Puneți recipientul de ulei sub prefiltru; 

• Deșurubați șurubul de golire 4, observați lichidul care iese; când se schimbă din apă în 

carburant, strângeți șurubul de golire 4; 

• După pornirea motorului, verificați pentru pierderi. 

Aerisire: 

• Deschideți linia de ulei; 

• Porniți motorul și lăsați-l să meargă 2 minute; 

• Puneți recipientul de ulei sub prefiltru; 

• Deșurubați șurubul de aerisire 8, aerisiți până ce dispar bulele și curge carburant; 

• Strângeți șurubul de aerisire 8 (cuplu de strângere 15Nm); 

• După pornirea motorului, verificați pentru pierderi. 

Atenție: Când lucrați în apropierea echipamentelor de carburant, se interzic fumatul și 

flăcările deschise.  

Gestionați corespunzător carburantul uzat! 

⑦ Aerisirea sistemului de carburant (DEUTZ WEICHAI) 

• Slăbiți șurubul de purjare de pe gura de ieșire pentru ulei de pe 

pompă la jumătate de rotație. Apăsați pompa manuală 2 de pe 

pompa de transfer de ulei 3 în sus și în jos până ce iese motorină 

și apoi strângeți șurubul. 

• Slăbiți șurubul de aerisire 4 de pe filtrul de carburant 5 și apăsați 

pompa manuală în sus și în jos până ce iese motorină și apoi 

strângeți șurubul. 

• Slăbiți șurubul de aerisire 6 de pe pompa de injecție a 

carburantului 7 și apăsați pompa manuală de pe pompa de ieșire 

a uleiului în sus și în jos până ce iese motorină și apoi strângeți 

șurubul. 

• Continuați să apăsați pompa manuală în sus și în jos pentru a 

verifica pentru pierderi pe la linia de carburant și apoi strângeți 
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pompa manuală. 

Dezasamblare 

• Curățați zona din preajma filtrului de ulei de motor. Dezasamblați-l cu cheia pentru elemente de 

filtru. 

Asamblare 

• Adăugați motorină și umpleți elementul de filtru, ungeți cu ulei de motor inelul de etanșare din 

cauciuc. 

• Strângeți la 3/4~1 rotații până ce inelul de etanșare se conectează la bază. 

• Porniți motorul și verificați dacă garnitura etanșează. Dacă nu, dezasamblați elementul de filtru 

și verificați suprafața de etanșare. 

⑧ (Întreținerea filtrului de aer (motor DDE) 

Calitatea de aspirare a aerului depinde foarte mult de mediul de lucru și de mărimea filtrului de aer. 

Dacă e prea mult praf, folosiți crepina. Ciclul de curățare cu poate fi același, ci în funcție de 

circumstanțe. 

Dacă este un filtru de aer de tip uscat, trebuie curățat numai când 

vizorul indicator de întreținere de pe filtrul de aer indică roșu sau când 

se aprinde lampa-martor de colmatare a filtrului pe tabloul de bord. 

Filtrul de aer trebuie curățat în următoarele situații: 

— Indicator roșu 1 pe indicatorul de întreținere (când se oprește motorul) 

— Indicatorul de colmatare a filtrului de aer se aprinde pe tabloul de bord (cu motorul 

în funcțiune) 

Conform butonului de resetare cu săgeată după curățare. Resetați 

Curățarea crepinei 

• Slăbiți comutatorul 1 și scoateți capacul 2; 

• Scoateți cupa de praf de pe piesa 4 și goliți-o; 

• Instalați cupa de praf 3 pe piesa 4, acoperiți cu capacul 2 și apoi 

strângeți comutatorul 1; 

Atenție: nu umpleți niciodată cu ulei cupa de praf și cupele de 

praf deteriorate trebuie înlocuite! 

Curățarea filtrului de aer de pe baia de ulei 

• Opriți utilajul pentru zece minute pentru golirea uleiului; 

• Slăbiți inelul de prindere 2, scoateți cupa de ulei 3 și filtrul 4, 

trebuie să aveți grijă să nu stricați garnitura de etanșare 5; 

• Scurgeți uleiul murdar și nămolul, curățați cupa de ulei; 

• Puneți elementul de filtru 4 în motorină pentru curățare, 

scurgeți-l și uscați-l; 

• Curățați carcasa filtrului de aer; 
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• Verificați inelele de cauciuc 5 și 6, înlocuiți-le dacă este necesar; 

• Injectați ulei de motor în cupa de ulei până ce atinge scara cu săgeată; 

• Puneți cupa de ulei și elementul de filtru înapoi în carcasa filtrului și strângeți șuruburile. 

Atenție: Nu spălați niciodată elementul de filtru cu benzină și gestionați 

corespunzător uleiul uzat! 

Curățarea gurii de praf a filtrului de aer de tip uscat 

• Apăsați gura de praf conform indicațiilor cu săgeată din imagine; 

• Curățați periodic gura de praf; 

• Apăsați partea de sus a gurii de praf pentru scoaterea prafului acumulat. 

Curățarea elementului de filtru 

• Slăbiți inelul de prindere 1; 

• Scoateți capacul cartușului filtrului și scoateți elementul de filtru 3; 

• Curățați elementul de filtru, înlocuiți-l cel puțin o dată pe an; 

• Curățați elementul de filtru 3; 

— Cu aer comprimat și suflând de la interior la exterior (presiune 

max. 5 bari). 

— Sau atingeți-l. Aveți grijă să nu deteriorați elementul de filtru.  

(Numai la nevoie). 

— Conform specificațiilor producătorului pentru curățarea elementului de filtru. 

— Verificați hârtia de filtrare de pe filtru și înlocuiți-o la timp când este deteriorată (dacă e 

transparent la lumină). 

— Verificați performanța de etanșare a inelului de etanșare și înlocuiți-l la timp când este 

deteriorat. 

• Înlocuiți elementul de filtru de siguranță 4 (nu numai curățare), după ce a fost curățat de 5 ori 

sau după o utilizare de 2 ani; 

• Urmați acești pași pentru înlocuire: 

— Desfaceți șurubul 5 și scoateți elementul de filtru 4; 

— Instalați un nou element de filtru și apoi strângeți-l; 

— Instalați elementul de filtru 3, puneți la loc capacul 2 și strângeți capacul 1; 

Atenție: nu folosiți niciodată benzină, apă fierbinte ca să spălați elementul de filtru. 
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(1) Deșurubați încet capacul radiatorului pentru degajarea presiunii 

și apoi scoateți capacul. 

(2) Deșurubați supapa de golire a apei de pe radiator. 

(3) Deșurubați supapa de golire a apei de pe corpul motorului. Dacă 

motorul este echipat cu răcitor cu ulei pentru angrenaje, pompă 

a compresorului de aer (răcirea apei), trebuie să deșurubați și 

răcitorul cu ulei și supapa de golire a apei de pe pompa 

compresorului de aer. Goliți tot fluidul de răcire din sistemul de 

răcire. 

(4) strângeți supapa de golire a apei. 

(5) Umpleți cu fluid de curățare disponibil pe piață sau cu fluid de curățare alcătuit din 40L de apă 

amestecate cu 1kg de sodiu hidrogen sulfat (NaHSO4) în sistemul de răcire. Porniți și lăsați 

motorul în funcțiune pentru 30 de minute, opriți motorul și goliți fluidul de curățare. Clătiți 

sistemul de răcire cu apă curate până ce apa descărcată iese curată. 

Atenție! Nu puneți motorul în funcțiune la clătire. 

(6) Strângeți toate supapele de golire a apei. Adăugați soluție neutră sau soluție alcătuită din 40L 

de apă și 250g carbonat de sodiu de cristalizare (Na2CO3+10H2O) în sistem. 

(7) Porniți și lăsați motorul în funcțiune timp de 10 minute, opriți motorul și descărcați soluția 

neutră. 

(8) Clătiți sistemul de răcire cu apă curată până ce apa descărcată iese curată. 

Atenție! Nu puneți motorul în funcțiune la clătire. 

(9) Strângeți toate supapele de golire a apei. 

⑨ Curățarea sistemului de răcire 

⚠ ATENȚIE 

La temperatura de lucru, agentul de răcire a motorului este fierbinte și sub 

presiune. 

Aburul poate produce vătămări corporale. 

Numai după ce motorul este oprit și nu mai este fierbinte, puteți atinge 

capacul radiatorului ca să verificați nivelul de agent de răcire. 

Deșurubați încet capacul radiatorului pentru degajarea presiunii. Trebuie 

evitat contactul agentului de răcire cu pielea și ochii, altminteri se pot 

produce vătămări corporale. 
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(10) Injectați apă curată în motor. Puneți motorul în funcțiune timp de 10 minute, apoi goliți apa. 

Repetați procedura de mai sus până ce apa descărcată iese curată. 

(11) Injectați agent de răcire în motor. La umplere, pentru a preveni rezistența gazelor, viteza de 

injectare nu poate fi mai mare de 19L pe minut. 

⑩  Înlocuiți fluidul de răcire 

⚠ ATENȚIE 

La temperatura de lucru, agentul de răcire a motorului este fierbinte și sub 

presiune. 

Aburul poate produce vătămări corporale. 

Numai după ce motorul este oprit și nu mai este fierbinte, puteți atinge 

capacul radiatorului ca să verificați nivelul de agent de răcire. 

Deșurubați încet capacul radiatorului pentru degajarea presiunii. Trebuie 

evitat contactul agentului de răcire cu pielea și ochii, altminteri se pot 

produce vătămări corporale. 

Înlocuiți agentul de răcire la fiecare 2000 de ore de lucru sau la un an. 

Va prevala împlinirea celor 2000 de ore de lucru. 

(1) Deșurubați încet capacul radiatorului pentru degajarea presiunii 

și apoi scoateți capacul. 

(2) Deșurubați supapa de golire a apei de pe radiator. 

(3) Deșurubați supapa de golire a apei de pe corpul motorului. 

Dacă motorul este echipat cu răcitor cu ulei pentru angrenaje, pompă 

a compresorului de aer (răcirea apei), trebuie să deșurubați și 

răcitorul cu ulei și  supapa de golire a apei de pe pompa 

compresorului de aer. Goliți tot fluidul de răcire din sistemul de 

răcire. 

(4) Conform cerințelor de mai sus, curățați sistemul de răcire. 

(5) Reumpleți cu agent de răcire pe la capacul radiatorului. 

(6) Nivelul de agent de răcire este la 10~15mm de la fundul capacului radiatorului. 

(7) Înainte de a închide capacul radiatorului, porniți motorul; după ce suprafața lichidului este 

stabilă, în funcție de nevoie, umpleți cu fluid de răcire. 

(8) Opriți motorul și strângeți capacul radiatorului. Verificați și strângeți la loc toate supapele de 

golire a apei. 

 

 

 



 
 
 
 
 

102 

Manual de operare și întreținere pentru LG938L 

⑩ Întreținerea turbosuflantei 

Turbosuflantele și motoarele turbo au o relație strânsă de performanță; modificarea performanței 

turbosuflantei va afecta direct performanța motorului; pentru a păstra o performanță bună 

comprehensivă a motorului cu turbosuflantă ca motor, turbosuflanta trebuie utilizată corect și 

întreținută bine la utilizare. Deoarece pierderile pe la îmbinările sistemului de admisie și de evacuare 

vor afecta lucrul turbosuflantei, utilizatorul trebuie să verifice des prinderea îmbinărilor externe. 
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3.6.2 Adăugarea de carburant în rezervorul de carburant 

Verificarea nivelului de carburant 

• Parcați utilajul pe teren plat și verificați nivelul de 

carburant cu ajutorul jojei la exteriorul rezervorului de 

carburant. 

• Dacă nivelul de carburant este mai mic decât linia 

mediană a scării inferioare, adăugați carburant pe la 

ștuțul de umplere al rezervorului de carburant. 

Pentru selecția carburantului, consultați CAPITOLUL V 2.2 Selecția uleiurilor, a 

carburantului și a agentului de răcire 

3.6.3 Adăugarea de ulei în cutia de viteze 

⚠ ATENȚIE 

• Joja de ulei de transmisie este pe dopul filetat. Înșurubarea în sensul acelor de 

ceas strânge joja, înșurubarea în sens contrar acelor de ceas deșurubează joja; 

nu poate fi trasă direct. 

• La oprirea motorului din rotație, nivelul real de ulei poate fi mai mare în cutia 

de viteze. Cantitatea este asociată cu instalarea cutiei de viteze. 

• Verificarea nivelului de ulei cu utilajul rece garantează că în cutia de viteze și 

în convertizorul de cuplu există un nivel suficient de circulație de ulei; 

standardul pentru nivelul de ulei trebuie să întrunească nivelul de ulei pe 

utilajul cald. 

➀ Verificarea nivelului de ulei 

• Parcați utilajul pe teren nivelat și treceți 

maneta de comandă a transmisiei în poziția 

neutră („N”). 

Trageți comutatorul frânei de parcare și 

calați roțile. 

• Dezasamblați acoperitoarea din stânga de pe 

cadrul din spate și porniți motorul în ralanti 

(circa 1000r/min). Când temperatura uleiului 

de transmisie este până la circa 50°C, slăbiți 

joja de pe ștuțul de umplere din stânga al 

cutiei de viteze, apoi scoateți-o și curățați-o. 

• Introduceți joja de ulei în conducta de ulei și strângeți. Scoateți-o când ajungeți la poziția 

dorită (cel puțin de două ori). 

Ștuț de umplere cu ulei 

Scară de ulei 

Ștuț de adăugat ulei 
pe cutia de viteze 

Jojă de ulei a cutiei de viteze 

limită 

superioară 

limită 

mediană  

limită 

inferioară 
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• Parcați utilajul pe teren nivelat și treceți maneta de comandă a transmisiei în poziția neutră 

(„N”). Împingeți comutatorul frânei de parcare și calați roțile. 

• Cutia de viteze este la temperatura de lucru. Slăbiți 

dopul orificiului de golire pentru ulei din dreapta 

fundului cutiei de viteze 

pentru golirea uleiului și descărcați-l într-un recipient. 

• Descărcați tot uleiul și curățați uleiul de pe bușonul  de 

golire, suprafața de etanșare a carcasei și cutia de 

viteze. Montați-le bine. 

• Slăbiți capacul gurii de admisie pentru ulei din dreapta 

cutiei de viteze, care este pe îmbinarea din dreapta. Injectați ulei de transmisii hidraulice nou și 

fixați la loc capacul ștuțului de umplere. 

• Porniți motorul și lăsați-l în ralanti. Adăugați ulei până ce nivelul de ulei este între limita 

inferioară și limita mediană. 

• Treceți prin toate vitezele, fiecare poziție pe rând. 

• Verificați din nou nivelul de ulei și adăugați ulei dacă este necesar. 

⚠ AVERTISMENT 

Dacă temperatura cutiei de viteze este relativ ridicată, purtați 

îmbrăcăminte de protecție și acționați cu grijă pentru a preveni 

vătămările corporale. 

• Nivelul de ulei trebuie să fie între limita inferioară și limita mediană când temperatura uleiului 

este de circa 40 °C. 

• Nivelul de ulei trebuie să fie între limita superioară și limita mediană când temperatura uleiului 

este de circa 80 °C. 

• Dacă nivelul de ulei nu se încadrează în domeniul normal, trebuie adăugat ulei de transmisii 

hidraulice. Alegerea uleiului de transmisii hidraulice se găsește în CAPITOLUL V 2.2 Selecția 

uleiurilor, a carburantului și a agentului de răcire. 

➁ Înlocuire cu ulei nou 

Bușon de golire 

pentru ulei pe 

cutia de viteze 
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⚠ NOTIFICARE 

• Nu goliți uleiul când este rece; când temperatura uleiului este de circa 

40°C, atunci este cel mai bun efect al descărcării uleiului. La golirea 

uleiului, nu se va evacua complet numai uleiul de transmisie, ci și 

uleiul din radiator și tubulatură. 

• Înainte de funcționarea transmisiei, adăugați cantitatea 

corespunzătoare de ulei specificat, luând în considerație volumul de 

ulei umplut în răcitor, filtru, tuburi și convertizorul de cuplu; la 

umplerea cu ulei pentru prima dată, cantitatea este mai mare decât cea 

utilizată normal la completările viitoare. 

• Dacă uleiul vechi este murdar, nu adăugați ulei nou direct. 

Dezasamblați filtrul grosier de ulei, care este în profil și curățați toate 

piesele. Dacă prezintă pulberi metalice sau fragmente, contactați 

personalul de întreținere. 

• Asamblați piesele și adăugați puțin ulei de transmisii hidraulice nou. 

Porniți motorul și lăsați-l în ralanti pentru 3~5 minute. Descărcați 

uleiul din carterul de ulei și adăugați ulei nou. 

③Înlocuirea filtrului cutiei de viteze 

⚠ ATENȚIE 

• La fiecare schimbare a uleiului din cutia de viteze, trebuie înlocuit și 

filtrul aferent. 

• În timpul lucrului zilnic trebuie să se acorde atenție dacă este 

deschisă supapa de suprapresiune de ocolire a filtrului, pentru că 

deschiderea supapei de suprapresiune pe un interval lung de timp va 

duce la pierderea eficienței filtrului. 

• Filtrul este o garanție importantă pentru asigurarea gradului de 

curățenie al lubrifiantului din cutia de viteze; funcționarea normală a 

supapei de reglare a transmisiei este legată de curățenia uleiului. 

• Trebuie să se acorde atenție la instalarea, transportul și depozitarea 

filtrului! Nu folosiți niciodată filtre deteriorate. 

• La instalarea filtrului, trebuie să se evite forțele externe și să nu fie 

prea strâns. 

• Aplicați un strat subțire de ulei pe inelul de etanșare al filtrului nou; 

• Răsuciți filtrul pe gura de instalare până ce intră în contact cu suprafața de etanșare de pe cutie 

și apoi strângeți la aproximativ 1/3~1/2 rotații cu mâna; 

• Adăugați ulei de transmisie; 
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• Verificați nivelul de ulei de transmisie; 

• Verificați gradul de strângere. Dacă este necesar, strângeți iar cu mâna. 

④ Altele 

Dacă radiatorul de ulei de transmisie este prevăzut cu port de evacuare, se recomandă evacuarea 

radiatorului după înlocuirea uleiului: cu motorul în ralanti, deșurubați încet dopul de aerisire din 

partea de sus a radiatorului de transmisie, goliți uleiul până ce nu mai prezintă bule de aer; la 

evacuare, fiți atenți să evitați vătămările corporale produse prin împroșcarea de ulei fierbinte. 
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3.6.4 Injecție de ulei pentru osii motoare 

➀ Verificarea nivelului de ulei 

Pentru că aducerea simultană în poziție orizontală a bușoanelor de golire a uleiului de pe osiile 

motoare din față și din spate este foarte dificilă, nivelul de ulei de pe osiile motoare din față și din 

spate vor fi verificate separat, de două ori. 

• Duceți încărcătorul pe teren plat și deplasați-l la viteză extra 

lentă prin reducerea accelerației pentru garantarea că linia 

de marcaj de pe fața de capăt a unei muchii de roată a 

osiilor motoare este în poziție orizontală. Bușonul de 

golire de pe roată va fi sub linia de marcare, conform 

ilustrației din figură. 

• Se va opri motorul și levierul schimbătorului de viteze va 

fi în poziția neutră. Apăsați comutatorul frânei de parcare 

sau trageți maneta frânei de parcare și calați roata cu pene 

în față și în spate. 

• Curățați zona din jurul bușoanelor de golire de pe roată  

de o parte și de alta a capetelor osiei motoare și a 

bușonului de umplere din centrul carcasei osiei. 

Dezasamblați dopul filetat pentru a vă asigura că 

nivelul de ulei de la interiorul osiei motoare va fi la 

ștuțul de golire de pe muchia roții sau la marginea  

inferioară a ștuțului de umplere cu ulei de pe carcasa osiei. Dacă nivelul de ulei se oprește sub 

marginea inferioară a ștuțului de ulei, se va completa cu uleiul de angrenaje specificat. Vezi 

„2.2 Selectarea uleiurilor din Capitolul V” pentru selectarea uleiului pentru angrenaje, la fel și 

mai jos. 

• Verificați nivelul de ulei de pe osia motoare din spate conform procedurii menționate mai sus. 

➁ Înlocuire cu ulei nou 

Bușon de golire a uleiului de pe carcasa osiei 

Bușon de umplere cu ulei de pe carcasa osiei 

Bușon de golire de pe roată 

Linie orizontală 
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⚠ NOTIFICARE 

La verificarea, întreținerea, testarea și reglarea utilajului, în cazul demontării oricărui circuit 

hidraulic sau la dezasamblarea oricărui membru care conține lichide, se va pregăti un 

recipient corespunzător pentru colectarea lichidului. Toate lichidele vor fi gestionate conform 

reglementărilor locale. Uleiul va fi golit după ce vehiculul a călătorit o anumită perioadă 

astfel încât precipitatele de contaminanți din carcasa osiilor să poată fi suspendate complet. 

• Duceți încărcătorul pe un teren plat și lăsați-l să meargă în gol pentru circa 10 minute, apoi 

deplasați încărcătorul la viteză extra lentă prin apăsarea accelerației pentru a aduce bușonul de 

golire de pe roata osiei motoare din față în cea mai joasă poziție. 

• Opriți motorul și aduceți schimbătorul de viteze în poziție neutră. Apăsați comutatorul frânei de 

parcare sau trageți maneta frânei de parcare și instalați opritoare pe roțile din față și din spate. 

• Deșurubați bușoanele de golire a uleiului de pe marginile cu roți ale osiei motoare din față și pe 

cel din centrul fundului carcasei osiei motoare pentru descărcarea uleiului și colectați-l într-un 

recipient. 

• După descărcarea uleiului vechi, înșurubați bușonul de golire a uleiului din centrul fundului 

carcasei osiei motoare. 

• Porniți motorul și decuplați frâna de parcare. Deplasați încărcătorul la viteză extra lentă prin 

apăsarea accelerației pentru a aduce portul de golire a uleiului de la capătul cu roată în poziția 

orizontală a osiei roților. Opriți motorul și aduceți schimbătorul de viteze în poziție neutră. 

Apăsați comutatorul frânei de parcare. 

• Reumpleți cu uleiul specificat pentru angrenaje prin portul de golire a uleiul din ambele margini 

cu roți ale osiei motoare din față și portul de umplere cu ulei din centrul carcasei osiei motoare, 

apoi inspectați nivelul de ulei. 

• Strângeți bușoanele de golire a uleiului de pe marginile cu roți ale osiei motoare din față și pe 

cel din centrul carcasei osiei motoare. 

• Înlocuiți uleiul pentru angrenaje de pe osia motoare din spate conform procedurii menționate 

mai sus. 

3.6.5 Adăugarea de ulei în rezervorul de ulei hidraulic 

⚠ AVERTISMENT 

Purtați echipamente individuale de protecție și manipulați cu grijă pentru a evita orice 

vătămări corporale produse de uleiul pentru angrenaje la temperatură ridicată. 
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Verificarea nivelului de ulei 

• Parcați utilajul pe teren plat și coborâți cupa pe 

sol. Verificați dacă există un unghi între cadrele 

din față și din spate. 

• 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 este în zona de limită mediană ±2. 

Dacă indicatorul de nivel de ulei este mai jos decât 

semnul de 2 de pe limita mediană, adăugați ulei 

hidraulic. 

Consultați CAPITOLUL V 2.2 Selecția uleiurilor, a carburantului și a agentului de răcire 

pentru alegerea uleiului. 

➁ Înlocuirea uleiului 

⚠ AVERTISMENT 

La înlocuirea uleiului, dacă trebuie executate alte lucrări de 

întreținere, procedați conform regulilor relevante și acordați 

atenție siguranței. 

• Curățați cupa. Parcați utilajul pe teren nivelat și treceți maneta de transmisie în poziția neutră. 

Trageți pârghia de comandă a frânei. Porniți motorul și lăsați-l în ralanti pentru 10 minute. 

Ridicați și coborâți brațul de ridicare de mai multe ori și înclinați cupa înainte și înapoi de mai 

multe ori. 

• Înălțați brațul de ridicare în poziția cea mai de sus; înclinați cupa în spate în poziție maximă, 

apoi opriți motorul. 

• Împingeți pârghia de comandă a cupei înainte pentru a determina înclinarea liberă a cupei 

înainte sub propria greutate. Goliți uleiul din cilindrul cupei. După înclinarea cupei în poziția 

dorită, împingeți înainte pârghia de comandă a brațului de ridicare pentru a face ca brațul să 

coboare liber sub propria greutate. Goliți uleiul din cilindrul brațului de ridicare. 

• Slăbiți supapa cu bilă de evacuare a uleiului de pe rezervorul de ulei pentru golirea uleiului în 

recipient. Deschideți capacul de admisie pentru ulei pentru accelerarea procesului de golire. 

Indicator de nivel de 

ulei pe rezervorul de 

ulei hidraulic 

⚠ NOTIFICARE 

Acordați atenție gradului de transparență a uleiului la înlocuire; 

nu permiteți niciodată pătrunderea directă a oricăror alte 

materiale în sistemul hidraulic. 
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• Dezasamblați capacul cu flanșă de pe fundul rezervorului de ulei. Curățați rezervorul de ulei la 

interior, portul de umplere cu ulei, portul de reciclare a uleiului și elementele de reciclare a 

uleiului. Dacă elementele sunt stricate, înlocuiți-le cu altele noi. 

• Strângeți capacul cu flanșă și supapa cu bilă de evacuare a uleiului. 

• Adăugați ulei prin portul de umplere cu ulei din partea de sus a bancului din stânga până ce  

nivelul de ulei ajunge la limita mediană a indicatorului. Strângeți capacul portului de umplere 

cu ulei. Nu adăugați niciodată ulei direct în rezervorul de ulei fără elementele de filtru de ulei. 

• Porniți motorul și ridicați și coborâți brațul de ridicare. Înclinați cupa înainte și înapoi, aduceți 

cupa în poziție maximă de 2~3 ori pentru a permite umplerea suficientă cu ulei hidraulic a 

cilindrilor și conductelor. Lăsați motorul să meargă în gol pentru 5 minute pentru degajarea 

aerului din sistem. 

• Opriți motorul. Verificați nivelul de ulei. Adăugați ulei până ce nu mai este nevoie. 

⚠ AVERTISMENT 

Temperatura uleiului hidraulic poate fi ridicată. Purtați 

îmbrăcăminte de protecție și executați operațiile cu grijă 

pentru a preveni accidentările. 

Port de umplere cu ulei pe rezervorul 
de ulei hidraulic 

Supapă cu bilă 

pentru golirea 

uleiului 

Capac cu flanșă de 
absorbție a uleiului 
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3.6.6 Aer condiționat 
Înlocuiți elementul de filtru pentru aer condiționat la fiecare 

500 de ore de lucru. 

Dacă filtrul de aer condiționat este blocat, se vor reduce fluxul 

de aer și capacitatea de răcire și de încălzire. Curățați-l regulat. 

⚠ IMPORTANT 
Sistemul conține agentul frigorific sub presiune 

HFC (R134a). Conform legii, HFC nu trebuie 

eliberat intenționat. Reparațiile sistemului de 

răcire și încărcarea cu agent frigorific în sistem 

trebuie executate numai de ingineri special 

instruiți. Contactați departamentul de 

întreținere autorizat de SDLG. 

3.6.6.1 Verificarea curelei de transmisie 

⚠ AVERTISMENT 
Există riscul de vătămări corporale severe. 

Piesele în rotație pot conduce la accidentare 

gravă prin lovire sau tăiere. 

Opriți motorul înainte de verificarea 

tensionării curelei de aer condiționat. 

Verificați periodic starea curelei de transmisie. 

 

1 Element de filtru de aer condiționat 

 

1 Curea de transmisie 



 
 
 
 
 

112 

Manual de operare și întreținere pentru LG938L 

1 Evaporator 
2 Condensator 

3.6.6.2 Curățarea condensatorului 

⚠ ATENȚIE 

Nu folosiți spălarea la presiune ridicată. 

Urmați acești pași pentru curățarea periodică a 

condensatorului: 

1. Deschideți capacul condensatorului. 

2. Cu aer comprimat, suflați condensatorul 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 

utilizarea comutatorului pentru repornirea sistemului, trebuie curățat 

condensatorul. 

3.6.6.3 Curățare evaporator  

⚠ ATENȚIE 

Nu folosiți spălarea la presiune ridicată. 

Curățați periodic evaporatorul. Evaporatorul poate fi curățat simplu în starea lui de instalare. Folosiți 

o perie moale, nu folosiți aer comprimat. 

Scoateți capacul evaporatorului și elementul de filtru de aer condiționat înainte de curățare și apoi 

instalați-le la loc. 

Dacă se dorește o curățare mai temeinică, evaporatorul trebuie desfăcut și scos de pe scaunul de 

montare, apoi curățat prin spate. Prin urmare, această lucrare trebuie executată de atelierul de 

reparații autorizat de SDLG. 
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3.7 Depozitare pe termen lung 

3.7.1 Înainte de depozitare 

La punerea utilajului în depozit pentru un timp îndelungat, asigurați-vă că procedați după cum 

urmează: 

• După spălarea și uscarea fiecărei piese, duceți utilajul într-o construcție uscată. A nu se lăsa 

niciodată la exterior. Dacă utilajul trebuie depozitat la exterior, parcați-l pe beton cu scurgere 

bună și acoperiți-l cu o prelată. 

• Adăugați unsoare și schimbați uleiul hidraulic înainte de depozitare. 

• Aplicați un strat subțire de unsoare pe tijele pistonului hidraulic care sunt la exterior. 

• Dezasamblați electrodul negativ al bateriei și acoperiți-o sau demontați-o de pe utilaj și 

depozitați-o separat. 

• Coborâți cupa pe sol și setați toate manetele de comandă în poziție neutră. Apăsați comutatorul 

frânei de parcare și încuiați ușa cabinei. 

3.7.2 În timpul depozitării 

Porniți utilajul o dată pe lună astfel încât lubrifiantul să acopere suprafața pieselor mobile și a altor 

componente. Tot atunci se poate încărca și bateria depozitată. 

Ștergeți unsoarea cu care au fost acoperite tijele cilindrului hidraulic înainte de lucru și operare. 

3.7.3 După depozitare 

Procedați după cum urmează după depozitarea pe termen lung a utilajului. 

• Ștergeți unsoarea cu care au fost acoperite tijele cilindrului hidraulic. 

• Adăugați ulei și unsoare pe toate pozițiile necesare. 

⚠ AVERTISMENT 

Deschideți ușile și geamurile pentru a asigura ventilația și 

evacuarea oricăror gaze nocive dacă se folosesc produse 

antirugină în clădire. 
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3.8 Probleme generale/Cauze posibile/Remedii 

3.8.1 Sistem electric 

Nr. Probleme Cauze posibile Remediu 

1 Lampa nu se aprinde când motorul 

rulează la viteză mare. 
1 Cablu defect (problemă 

la contacte sau circuit 

deschis) 
2 Reglaj necorespunzător 

la tensionarea curelei 

ventilatorului 

1. Verificați și reparați terminalele 

desprinse și deconectările. 
2. Reglați întinderea curelei 

ventilatorului. 2 Lampa pâlpâie când motorul este în 

funcțiune. 

3 Un contor nu funcționează când 

motorul este pornit. 
1 Alternator defect 
2 Cablu defect 
3 Reglaj necorespunzător 

la tensionarea curelei 

1. Înlocuiți 
2. Verificați și reparați 
3. Reglarea tensionării curelei 

ventilatorului. 

4 Zgomote anormale de la alternator. Alternator defect Înlocuiți 

5 Nu începeți când întrerupătorul 

demaror este activat 
1 Cablu defect 
2 Încărcare insuficientă a 

bateriei 

1. Verificați și reparați 
2. Încărcați 

6 Pinionul demarorului nu se cuplează 

sau continuă să se cupleze fără rotație. 
Încărcare defectuoasă a 

bateriei 

Încărcați 

7 Demarorul pornește încet 1 Încărcare insuficientă a 

bateriei 
2 Alternator defect 

1. Încărcați 
2. Înlocuiți 

8 Demarorul se decuplează înainte de 

pornirea motorului 
Cablu defect  

2  Încărcare insuficientă a 

bateriei 

1. Verificați și reparați 
2. Încărcați 
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3.8.2 Sistem de transmisie 

Nr. Probleme Cauze posibile Remediu 

1 

Presiunea 
de schimbare a 

fiecărei viteze 

este slabă 

1 Nivel scăzut de ulei în baia de ulei a 

cutiei de viteze 
2 Pierderi de ulei pe conductele principale 

de ulei 
3 Filtru de ulei înfundat pe cutia de viteze 
4 Pompă de încărcare a convertizorului 

defectă 
5 Reglare necorespunzătoare a supapei de 

reglare a presiunii în supapa de comandă 

a transmisiei 
6 Arc invalid al supapei de reglare a 

presiunii în supapa de comandă a 

transmisiei 
7 Supapă de reglare a presiunii din supapa 

de comandă a transmisiei sau pistonul 

acumulatorului blocat(ă) 

1 Adăugați ulei până la nivelul specificat 
2 Verificați liniile principale de ulei 
3 Curățați sau înlocuiți filtrul 
4 Dezasamblați și verificați pompa de 

încărcare a convertizorului sau 

înlocuiți-o 
5 Reglați din nou la valoarea specificată 
6 Înlocuiți arcul supapei de reglare a 

presiunii 
7 Dezasamblați și verificați pentru 

eliminarea blocajului 

2 

Presiunea 
de schimbare a 

unei viteze este 

slabă 

1 Inel de etanșare a pistonului acestei 

viteze deteriorat 
2 Garnitură de etanșare deteriorată pe 

liniile de ulei ale acestei viteze 
3 Pierderi de ulei pe liniile de ulei ale 

acestei viteze 

1 Înlocuiți inelul de etanșare 
2 Înlocuiți garnitura de etanșare 
3 Verificați și eliminați pierderile 

3 

Uleiul 

convertizorului 

de cuplu se 

supraîncălzește 

1 Nivel scăzut de ulei în rezervorul de ulei 

al cutiei de viteze 
2 Nivel ridicat de ulei în rezervorul de ulei 

al cutiei de viteze 
3 Presiune mică de schimbare a vitezelor și 

ambreiajul patinează 
4 Radiatorul T/Q este înfundat 
5 T/Q lucrează la sarcină mare pe un 

interval de timp continuu mare 
6 Radiatorul nu este bun 

1 Adăugați ulei până la nivelul specificat 
2 Goliți uleiul până la nivelul specificat 
3 Consultați problemele 1 și 2 
4 Curățați sau înlocuiți radiatorul 
5 Opriți-l și lăsați-l să se răcească 

4 

Utilajul nu se 

poate deplasa 

când motorul 

merge la viteză 

mare 

1 Tirantul de comandă pentru închiderea 

supapei de comandă a transmisiei nu 

poate fi resetat 
2 Nu se pot schimba vitezele 
3 Arcul supapei de reglare a presiunii din 

supapa de transmisie este defect 
4 La fel ca la 1, 2, 3 și 4 de la problema 1 

1 Dezasamblați supapa de închidere, 

identificați motivele pentru care nu se 

poate reseta supapa distribuitor cu 

sertar cilindric și remediați problema 
2 Schimbați iar viteza sau refaceți 

reglajul pârghiilor de comandă a 

schimbătorului de viteze și transmisia 

prin pârghii 
3 Înlocuiți arcul supapei de reglare a 

presiunii 
4 Consultați 1, 2, 3 și 4 de la problema 1 

5 
Forță insuficientă 

de deplasare 

1 Presiune mică de schimbare a vitezelor 
2 Temperatură mare ulei T/Q 
3 Palete T/Q deteriorate 
4 Forță insuficientă de antrenare a 

motorului 

1 Consultați problemele 1 și 2 
2 Consultați problema 3 
3 Dezasamblați și verificați 

convertizorul de cuplu; schimbați 

paletele 
4 Verificați și efectuați lucrările de 

întreținere a motorului 
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3.8.3 Sistem de frânare 

Nr. Probleme Cauze posibile Remediu 

1 
Forță insuficientă 

de frânare 

1 Pierdere de ulei pe la pompa saboților de 

frână 
2 Aer în conductele de ulei hidraulic 
3 Presiune mică de frânare pneumatică 
4 Cuzinet uzat excesiv la pompa de 

servofrână 
5 Pierderi de ulei de la butuc la plăcuțele de 

frână 
6 Plăcuțe de frână uzate 

1 Înlocuiți inelul de etanșare 

dreptunghiular al pompei 
2 Purjați aerul 
3 Verificați performanța de etanșare a 

compresorului de aer, supapei de 

reglare, rezervorului de stocare și a 

liniilor. 
4 Înlocuiți cuzinetul 
5 Verificați sau înlocuiți garnitura de 

etanșare a butucului 
6 Înlocuiți plăcuțele de frână 

2 
Imposibilitate de 

decuplare normală 

a frânei 

1 Poziție greșită a tirantului supapei de 

frână, tija pistonului blocată, arc de 

resetare deteriorat sau defect 
2 Funcționare necorespunzătoare a 

servofrânei 
3 Pistonul saboților nu se poate reseta 

1 Consultați problema 2 
2 Verificați pompa de servofrână 
3 Verificați sau înlocuiți inelul de 

etanșare dreptunghiular 

3 

Presiunea din 

rezervorul de 

stocare a aerului 

scade repede după 

oprire (cădere de 

presiune de peste 

0,1 MPa în 30 

min) 

1 Supapa de admisie a supapei de frână de 

picior este înfundată cu murdărie sau este 

avariată 
2 Fitinguri de conducte desfăcute sau 

conducte stricate 
3 Performanță slabă de etanșare a supapei 

de închidere în supapa combinată a 

separatorului de apă pentru ulei 

1 Frânați continuu de mai multe ori 

pentru suflarea murdăriei sau 

înlocuiți supapa 
2 Strângeți fitingurile conductelor sau 

înlocuiți conductele de frână 
3 Identificați motivele pentru defectul 

de etanșare și înlocuiți piese dacă 

este necesar. 

4 

Ridicare înceată a 

citirii de presiune 

de pe manometrul 

de frână 

1 Fitinguri de conducte desfăcute 
2 Funcționare anormală a compresorului de 

aer 
3 Supapa de admisie sau membrana 

supapei de frână nu este etanșă 
4 Orificiul de purjare a supapei controlate 

de presiune este colmatat sau membrana 

supapei de închidere pierde aer 

1 Strângeți fitingurile 
2 Verificați compresorul de aer 
3 Verificați și curățați piesele interne 

ale supapei de frână, identificați 

piesele neetanșe și reparați 
4 Curățați orificiul de purjare, 

identificați motivele de lipsei de 

etanșeitate la supapa de retenție și la 

membrană, apoi reparați. 
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3.8.4 Sistemul hidraulic al echipamentului de lucru 

Nr. Probleme Cauze posibile Remediu 

1 

1  Forță 

insuficientă de 

ridicare a 

brațelor de 

ridicare 

1 Cilindri uzați excesiv sau avariați 
2 Supapă multicale uzată, joc excesiv între 

tirantul de comandă și blocajul supapei 
3 Pierdere de ulei la conductele de ulei 
4 Pierderi interne severe pe la pompa de 

lucru 
5 Aspirație în gol a pompei de lucru 
6 Valoare mică prestabilită de presiune la 

supapele de siguranță 
7 Tub de aspirație și filtru colmatate 

1 Înlocuiți garniturile de etanșare 

pentru ulei de pe cilindru 
2 Înlocuiți supapa de distribuție 
3 Identificați punctele pe unde au 

loc pierderile și reparați-le 
4 Înlocuiți pompa de ulei 
5 Verificați conductele de ulei și 

remediați 
6 Reglați presiunea sistemului la 

valoarea prescrisă 
7 Curățați filtrul, crepina și 

schimbați uleiul 

2 
Forță insuficientă a 

cupei. Cupa tinde să 

coboare sau să urce 

1 Inel de etanșare deteriorat pe pistonul 

cilindrului de direcție 
2 Supapă multicale uzată, joc excesiv între 

tirantul de comandă și blocajul supapei 
3 Valoare mică prestabilită de presiune la 

supapele de siguranță 
4 Supapa de suprasarcină și supapa 

complementară de ulei sunt înfundate cu 

murdărie 

1 Schimbați garniturile de 

etanșare pentru ulei 
2 Înlocuiți supapa multicale 
3 Schimbați presiunea sistemului 

pe valoarea prescrisă 
4 Dezasamblați și curățați 

3 
Ulei hidraulic 

amestecat în cutia 

de viteze 

Garnituri de etanșare pentru ulei îmbătrânite 

sau stricate pe pompa de lucru sau pompa de 

direcție, ceea ce conduce la prezență de ulei 

hidraulic în cutia de viteze 

Înlocuiți garniturile de etanșare pentru 

ulei sau înlocuiți pompa de ulei 

4 
Spumă în rezervorul 

de ulei hidraulic și 

zgomote puternice 

1 Conducta de aspirație pentru ulei este 

avariată și trage aer în conducta de ulei 
2 Nivel mic de ulei și cantitate mare de aer 

aspirată în conductele de ulei 

1 Verificați conductele de ulei și 

remediați piesele cu pierderi. 

Înlocuiți-le dacă este necesar. 
2 Adăugați ulei hidraulic până la 

nivelul specificat 
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3.8.5 Sistem de direcție 

Nr. Probleme Cauze posibile Remediu 

1 Manevre de 
direcție grele 

1 Alimentare insuficientă cu ulei la pompa de 

lucru și pompa de servodirecție 
2 Aer în sistemul de direcție 
3 Bilă de oțel defectă în corpul supapei de 

închidere de pe unitatea de direcție, ceea ce 

conduce la dificultate în manevrele de 

direcție și presiune mică la întoarcere 

înceată sau rapidă a volanului 
4 Supapă-pilot defectă 
5 Presiune prea mică la supapa de siguranță 

1 Verificați pompa de ulei 
2 Descărcați aerul din sistem și 

verificați conductele de aspirație 
3 Verificați supapa. Curățați-o dacă 

este înfundată cu murdărie 
4 Înlocuiți supapa-pilot 
5 Reglați din nou presiunea la 

valoarea specificată 

2 

Întoarceri 

amplificate la 

manevre de 

direcție 

1 Nivel insuficient de ulei în rezervorul 

hidraulic 
2 Pierderi pe la conductele de ulei, garnituri de 

etanșare pentru ulei deteriorate 
3 Pierderi interne la cilindrul de direcție 
4 Unitate de direcție uzată 
5 Vâscozitate ridicată a uleiului sau marcă 

greșită de ulei 

1 Umpleți cu ulei până la nivelul 

specificat 
2 Înlocuiți garniturile de etanșare 

de pe circuitele de ulei 
3 Înlocuiți garniturile de etanșare 

de pe rezervoarele hidraulice 
4 Înlocuiți unitatea de direcție 
5 Înlocuiți cu uleiul specificat 

3 
Sistem de 

direcție rigid sau 

avariat 

1 Foaie de arc avariată pe unitatea de direcție 
2 Pivot central și arbore motor fisurate, 

avariate sau deformate 
3 Supapă dublă de suprasarcină defectă 
4 Uzare prin frecare a rotorului și statorului, a 

tirantului de comandă al supapei, a corpului 

supapei și a manșonului 
5 Pompă de servodirecție sau supapă-pilot 

defectă 

1 Înlocuiți foaia de arc defectă 
2 Înlocuiți pivotul central sau 

arborele motor 
3 Verificați și reparați supapa 

bidirecțională de suprasarcină 
4 Dezasamblați, verificați, curățați 

și asamblați sau înlocuiți piese 
5 Înlocuiți piesele defecte 

4 Volanul nu se 

poate reseta 

1 Lipsă coloană de direcție concentrică și 

tirant de comandă supapă 
2 Arborele de direcție blochează tija supapei 
3 Rezistență axială mare a coloanei de direcție 
4 Foaie de arc defectă 
 Fenomene: crește căderea medie de presiune 

sau degajarea de presiune de pe unitatea de 

direcție se defectează când se oprește 

volanul (autoîncărcătorul pe roți se abate de 

la linia dreaptă de deplasare) 

Eliminați problemele în funcție de 

motivele respective. 
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CAPITOLUL IV OPȚIUNI 
OPȚIUNE 

Articol Utilaj aplicat Observație 

C
U
P
Ă 

cupă standard 1,8 m3(braț standard) 

Fără echipament de 

schimbare rapidă 

Cu excepția tipului nord-american 

cupă standard 1,6 m3(braț mai lung) 

Cupă ranforsată (1,6 mL 1,8 m3) 

Cupă ranforsată 2,0m3 (dinți sudați, placă rezistentă la uzură) 

Cupă mai mare (2,2m3, 2,5m3) 

Cupă mai mare 2,5m3 (lățime 2510m) 

Cupă cu descărcare înaltă 3,0 m3 

Cupă de roci 1,5m3 

Cupă mai mare 2,5m3(INIDA) 
Aplicabil pentru INDIA 

Cupă de roci 1,2m3(INIDA) 

Cupă multifuncțională 1,8m3 Aplicabil numai pentru 3 supape, cu 

excepția tipului nord-american Cupă cu descărcare laterală 1,4m3 

Cupă standard cu cuplare rapidă 1,8m3 

Cu echipament de 

schimbare rapidă 

Aplicabilă numai pentru tipul nord-
american 

Cupă standard cu cuplare rapidă 1,8m3 Cu excepția tipului nord-american 

Cupă cu cuplare rapidă 1,8m3 ( ISO ) Aplicabilă numai pentru tipul nord-
american 

Cupă mai mare cu cuplare rapidă ( 2,2m3, 2,5m3 ) Cu excepția tipului nord-american 

Cupă mai mare cu cuplare rapidă 2,5m3 Aplicabilă numai pentru tipul nord-
american 

Cupă de roci cu cuplare rapidă 1,5m3 Cu excepția tipului nord-american 

Cupă multifuncțională cu cuplare rapidă 1,8m3 Cu excepția tipului nord-american 

Cupă multifuncțională cu cuplare rapidă 1,8m3 (ISO) Aplicabilă numai pentru tipul nord-
american 

F
U
R
C
Ă 

Furcă de paleți (1,8m) Fără echipament de 

schimbare rapidă 
Cu excepția tipului nord-american 

Furcă de paleți cu cuplare rapidă (1,2m, 1,5m) 
Cu echipament de 

schimbare rapidă 

Cu excepția tipului nord-american 

Furcă de paleți cu cuplare rapidă (1,25m, 1,5m) (ISO) Aplicabilă numai pentru tipul nord-
american 

G
R
A
I
F
Ă
R
 
P
E
N
T
R
U
 

B
U
Ș
T
E
N
I 

Graifăr pentru bușteni (combinație, lățime 1814, deschidere 1619) 
Fără echipament de 

schimbare rapidă 
Aplicabil numai pentru 3 supape, cu 

excepția tipului nord-american 
Graifăr pentru bușteni (suport indian, lățime 1923, deschidere 
1637) 
Graifăr pentru bușteni (lățime gheare 1700, deschidere 1827) 

Graifăr pentru bușteni (combinație, lățime 1814, deschidere 1619) Cu echipament de 

schimbare rapidă 
Cu excepția tipului nord-american 

A
L
T
E
L
E 

Graifăr pentru iarbă (lățime 2400, lățime 1728, deschidere 2592) 
Fără echipament de 

schimbare rapidă 
Cu excepția tipului nord-american Plug de zăpadă 

Plug de zăpadă de tip ușor 

Dispozitiv de îndepărtare a zăpezii de tip ușor, cu cuplare rapidă 
Cu echipament de 

schimbare rapidă 

Cu excepția tipului nord-american 

Dispozitiv de îndepărtare a zăpezii de tip greu, cu cuplare rapidă Cu excepția tipului nord-american 

Braț de ridicare (ISO) Aplicabilă numai pentru tipul nord-
american 

ÎNLOCUIRE 

Standard Înlocuire Aplicații Observație 

12 straturi cu cameră 

16 straturi fără cameră 
 Schimb spiță simultan 

profilată în zig-zag, cu cameră 

Pneuri de deșert  Cu excepția tipului nord-american 

pneu cu cameră 17.5-25-16PRTT E-2/L-2  Cu excepția tipului nord-american 

Tip standard 
16 straturi fără cameră  

Aplicabilă numai pentru tipul nord-
american Pneu meridian fără cameră  
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ÎNLOCUIRE 

Standard Înlocuire Utilaj aplicat Observație 
Modul unic de aer condiționat 

cu refrigerare 
Modul neunic de aer condiționat cu 

refrigerare 
  

aparat de aer condiționat încălzitor   

manșă unică Manșă dublă  Tip pilot 

modul semnalizare de direcție Modul suport lumini pentru India  Aplicabil pentru INDIA 
capotă cu lumini de direcție pe 
spate numere de înmatriculare   

Dinte placă rezistentă la uzură  Standard cu cupă standard 
Modul neunic de aer condiționat 

cu refrigerare 
Modul unic de aer condiționat cu 

refrigerare 
 

Diferă în funcție de aerul 

condiționat 
modul de antigel ( -35 °C ) și 

ulei hidraulic ( L-HM46 ) 
Antigel (-45C) și ulei hidraulic 

(VG46) pentru regiuni reci 
 Zone reci 

ulei hidraulic L-HM 46 ulei hidraulic MV68  Zone cu temperaturi ridicate 

EXTRA 

Articol Utilaj aplicat Observație 

A treia conexiune hidraulică  Diferă în funcție de zona de export 

Modul de stabilizare  Aplicabilă numai pentru tipul nord-american 

Placă durabilă cupă mai mare Fără echipament de schimbare rapidă Opțiune utilaj cupă mai mare 

Lumină de alarmă tip girofar  Cabină mod de bază 
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CAPITOLUL V ÎNTREȚINERE 

1 GHID DE ÎNTREȚINERE 

Citiți cu atenție următoarele informații înainte de a efectua operații de întreținere și inspecții. 

1.1 Atenție la întreținere și inspecții 

• Efectuați întreținerea pe teren tare și drept. 

• Coborâți echipamentul de lucru aproape de sol și aduceți cupa la nivel. 

• Treceți toate manetele de comandă în poziția neutră. 

• Apăsați maneta frânei de parcare. 

• Calați roțile de pe față și de pe spate. 

• Blocați cadrele din față și din spate cu bara de blocare aferentă. 

1.2 Instalați semnul de avertizare 

• Atașați semnul de avertizare în apropierea întrerupătorului demaror înainte de începerea 

lucrărilor de întreținere pentru a preveni pornirea motorului în timpul lucrărilor 

1.3 Pregătire de montare 

• Folosiți numai piesele specificate de producătorul autoîncărcătorului pe roți. 

1.4 Pregătire uleiuri și carburant 

• Folosiți uleiul și carburantul specificat în manualul de față în funcție de temperatura 

ambientală. 

1.5 Folosirea uleiului și carburantului prescrise 

• Țineți recipientele de ulei și carburant curate și folosiți uleiul și carburantul specificate. 

1.6 Țineți utilajul curat 

• Păstrați întotdeauna utilajul curat. Păstrați curate niplurile de ungere, îmbinările de țevi și 

jojele de ulei și împiedicați pătrunderea corpurilor străine. 

1.7 Acordați atenție apei de răcire și uleiului la temperaturi ridicate 

• Este periculos să goliți uleiul fierbinte și apa de răcire sau să scoateți filtrele imediat după ce 

se oprește motorul. Asigurați-vă că motorul este rece. Temperatura uleiului descărcat este de 

aproximativ 20°C până la 40°C. Dacă este mai rece, asigurați-vă că l-ați încălzit la această 

temperatură înainte de evacuare. 
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1.8 Verificați uleiul și filtrele 

• După schimbarea uleiului sau înlocuirea filtrelor, verificați uleiul și filtrele. Dacă prezintă 

cantități ridicate de particule metalice sau impurități, consultați personalul de întreținere. 

1.9 Crepină carburant 

• Nu scoateți crepina de carburant la realimentare. 

1.10 Schimbarea uleiului 

• Schimbați uleiul în locuri fără praf pentru a împiedica pătrunderea de impurități în ulei. 

1.11 Ghid de sudură 

• Opriți întrerupătorul demaror al motorului și scoateți cablurile bateriei. 

• Păstrați o distanță între cablul de împământare și zona de sudură mai mare de 1 m. 

• Evitați sudurile în apropierea inelelor de etanșare și a lagărelor. 

• Nu sudați nicio țeavă sau furtun cât timp au carburant sau ulei în ele. 

1.12 Prevenirea incendiilor 

• Curățați piesele cu un produs de curățare inflamabil sau păcură ușoară. Păstrați țigaretele sau 

scânteile departe de ele. 

1.13 Piese de etanșare 

• La înlocuirea garniturilor torice sau a garniturilor de etanșare, curățați mai întâi suprafețele 

de prindere și asigurați-vă că aveți garnitura în poziția corectă de asamblare. 

1.14 Verificarea șasiului 

• După o durată îndelungată de operare în condiții pietroase, verificați șasiul pentru avarii și 

desfaceri sau deteriorări de șuruburi și piulițe. 

1.15 Atenție la spălarea utilajului 

• Spălați utilajul după răcirea completă a motorului. 

• Nu permiteți pulverizarea cu apă a componentelor electrice. 

1.16 Verificare în condiții de ploaie și de ninsoare 

• Curățați utilajul imediat după lucru în ploaie și zăpadă/ Lubrifiați și acoperiți celelalte piese 

cu ulei antirugină. 
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1.17 Circumstanțe prăfoase 

Executați următoarele operații când utilajul lucrează în situații de praf: 

• Inspectați și curățați filtrul de aer frecvent pentru a evita înfundarea. 

• Curățați frecvent radiatorul pentru a evita blocarea. 

• Curățați și înlocuiți frecvent filtrul de carburant. 

• Curățați componentele electrice, în special motorul demaror și alternatorul pentru a evita 

acumularea de praf care afectează dispersia căldurii. 

1.18 Evitați folosirea de amestecuri de ulei 

• Nu folosiți amestecuri de ulei de mărci diferite. Dacă se folosește alt ulei decât cel utilizat 

anterior, descărcați uleiul din utilaj și umpleți cu uleiul nou. 

2 REGULI DETALIATE DE ÎNTREȚINERE 

2.1 Reguli detaliate pentru utilizarea uleiurilor, carburanților și agenților de răcire 

2.1.1 Carburant 

• Pompa de carburant este un instrument de precizie. În cazul în care carburantul este 

amestecat cu apă sau murdărie, pompa de carburant nu va funcționa normal. 

• Nu permiteți niciodată pătrunderea impurităților la schimbarea și adăugarea de carburant. 

• Alegeți cu strictețe marca de carburant conform prezentului manual. 

• Carburantul poate îngheța la temperaturi scăzute (în special temperaturi mai mici de -15°C). 

Deci, este necesar să înlocuiți tipul de carburant în funcție de temperatura ambientală. 

• Umpleți întotdeauna rezervorul de carburant complet după operare pentru a preveni 

pătrunderea apei, care este condensată din umiditatea din aer. 

• Dacă motorul nu se amorsează cu carburant sau dacă tocmai au fost înlocuite filtrele, purjați 

aerul din circuit. 

⚠ AVERTISMENT 

• Din cauza condițiilor dure de funcționare (temperaturi ridicate și 

sarcini mari) și a situațiilor ambientale prăfoase, uleiul se 

deteriorează ușor. Schimbați uleiul imediat ce se deteriorează sau 

prezintă multe impurități. 

• Adăugați volumul specificat de ulei. Dacă este prea mult sau prea 

puțin poate provoca probleme. 

• Curățați și înlocuiți filtrele aferente când schimbați uleiul. 



 
 
 
 
 

124 

Manual de operare și întreținere pentru LG938L 

• Brandul de ulei utilizat trebuie să fie strict în concordanță cu următoarele prevederi: 

0 # motorină (cea mai mică temperatură de utilizare 4°C sau mai joasă) 

-10 # motorină (cea mai mică temperatură de utilizare -5 C sau mai ridicată) 

-20 # motorină (cea mai mică temperatură de utilizare -14 C sau mai ridicată) 

-35 # motorină (cea mai mică temperatură de utilizare -29 C sau mai ridicată) 

-50 # motorină (cea mai mică temperatură de utilizare -44 C sau mai ridicată) 

• Există o sită de filtrare pe îmbinarea de admisie a uleiului pe pompa de transfer pentru ulei, 

utilizată pentru filtrarea impurităților conținute de motorină; curățați periodic sita. 

• Utilizatorii trebuie să umple cu motorina necesară în benzinării normale, altminteri se poate 

bloca foarte ușor duza; compania noastră nu se va face răspunzătoare pentru orice avarie 

produsă din cauza utilizării de motorină necalificată. 

2.1.2 Ulei de motor 

• Amestecarea de mărci diferite de ulei poate avea o influență adversă asupra motorului din 

cauza formulelor diferite. 

• Se interzice utilizarea de uleiuri inferioare, altminteri se pot produce avarii severe la nivelul 

motorului, dar defecțiunile rezultate nu vor fi acoperite de garanție. 

• Când uleiul de motor se subțiază, se îngroașă, se înnegrește și pierde din vâscozitate, 

utilizatorul trebuie să îl înlocuiască la timp. Ciclul recomandat de înlocuire este de 250 de 

ore. 

• La înlocuirea uleiului de motor, trebuie să înlocuiți și filtrul de ulei. Utilizatorul trebuie să 

folosească un filtru de ulei de firmă. 

2.1.3 Agent de răcire 

• Pentru a evita producerea de cruste care pot conduce la oprirea radiatorului sau care 

influențează performanța de disipare a căldurii, folosiți întotdeauna antigel de motor tip 

glicol ca agent de răcire, declarat de Shandong Lingong pe tot parcursul anului. Este strict 

interzisă utilizarea de apă ca agent de răcire. 

• Dacă motorul se supraîncălzește, adăugați agent de răcire până ce se răcește complet 

motorul. 

• Adăugați agent de răcire până la nivelul specificat. Dacă nivelul este prea mic, va produce 

supraîncălzirea sistemului motorului și coroziunea sistemului de răcire. 

• Antigelul este inflamabil. Păstrați focul la distanță când adăugați antigel. 

• Nu folosiți ca agent de răcire antigel 100%. 

• Folosiți antigel ca fluid de răcire, în special la temperaturi scăzute, altitudine mare. Antigelul 

are funcție antiîngheț, anticoroziune, anticavități, antizgură, punct ridicat de fierbere  
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ș.a.m.d. 

• Antigelul de înaltă calitate este un brand calificat testat de stația de testare desemnată de stat; 

examinați aspectul: clar și transparent, fără impurități, nu este tulburiu, fără miros puternic și 

ambalajul produsului trebuie să aibă denumirea detaliată a unității de producție; are manuale 

de produs și de instrucțiuni cu indicații specifice. 

• Antigelul de proastă calitate nu va preveni înghețul sau fierberea și va accelera coroziunea 

sistemului de răcire. 

2.1.4 Lichid de frână 

• Nu amestecați fluide de frână de mărci diferite. Dacă vreți să înlocuiți cu ulei nou diferit de 

cel folosit, goliți complet fluidul de frână folosit și efectuați un test de fezabilitate înainte de 

înlocuire, altminteri problemele produse de înlocuirea lichidului de frână va conduce la 

defectarea frânei și producerea de accidente. SDLG Construction Machinery Co., Ltd. nu se 

va face răspunzătoare pentru rezultate. 

• Pentru întreținerea și utilizarea utilajului, folosiți fluidul de frână specificat în conformitate 

cu cerințele SDLG. 

2.1.5 Lubrifiant 

• Lubrifiantul este utilizat pentru reducerea zgomotului și prevenirea uzurii pe suprafețele 

îmbinate. 

• Îmbinările neincluse în manual (conectori, manșoane de îmbinare) sunt tratate la reviziile 

generale. Deci nu trebuie lubrifiate. Când unele piese devin inflexibile din cauza operării pe 

termen lung, este necesară adăugarea de lubrifiant. 

• Rețineți să ștergeți lubrifiantul deversat la adăugare. 

2.1.6 Depozitarea uleiurilor și a carburanților 

• Împiedicați amestecarea apei, murdăriei sau a altor impurități cu uleiurile. 

• Urmați regula primul intrat primul ieșit pentru a menține o calitate bună a uleiurilor la 

depozitare pe termen lung. (Folosiți uleiuri cu cea mai lungă durată de viață la raft). 

2.1.7 Filtre 

• Filtrele sunt componente de siguranță extrem de importante. Pot preveni pătrunderea în 

echipamentele importante a impurităților din carburant care pot produce probleme. Înlocuiți 

periodic toate filtrele. Pentru ciclul de întreținere, consultați 3 CONȚINUTUL 

ÎNTREȚINERII din prezentul capitol. Înlocuiți filtrele la intervale mai scurte când utilajul 

este lucrează în medii severe. 

• Nu încercați niciodată să curățați elementele de filtru din hârtie ca să le reutilizați. Înlocuiți-

le întotdeauna cu altele noi. 

• La înlocuirea filtrelor de ulei, verificați pentru particule metalice aderente pe filtrul vechi. 
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 Dacă descoperiți particule metalice, consultați personalul de întreținere. 

• Nu deschideți niciodată ambalajul filtrelor noi până ce nu sunt gata de utilizare. 

• Folosiți întotdeauna filtre autorizate. 
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2.2 Specificații uleiuri, carburant, agent de răcire și lubrifiant 

Alegeți uleiurile speciale preferate de SDLG și alegeți uleiurile specificate în tabelul următor. 

Notă: Cantitatea de umplere listată în tabel este numai ca referință și va prevala standardul 

specificat de joja de ulei. 

 
Categorie 

de ulei 
Standard 

Vâscozitate recomandată la variate temperaturi ambientale 
Capacitate Observație -50 -40 -22 -4 14 32 50 68 86 104 122°F 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50°C 

Ulei de motor SAE J183-2013 

 CF-4 5W-40  

18L grad CF-4 

sau superior 
  

CF-4 10W-30 
  

  

CF-4 15W-40 
 

    

DDE și motor 

Tier III 

 
CH-4 5W-40   

     
 CH-4 10W-30   17,5L 
  CH-4 15W-40  

       

Ulei de 
transmisie 

 
SAE J183-2013 

 
CH-4 5W-40    

     
 CH-4 10W-30   25L  

    
 CH-4 15W-40    

Ulei pentru 
angrenaje API 1560-2013 

 GL-5 75W/90  

13+2x2.5L 
13.5+2x2.5L 

Punte față 

Punte spate 

  

GL-5 80W/90 
  

GL-5 85W/90 
  

 

GL-5 85W/140 
 

Ulei hidraulic ISO 11158-2009 

 

L-HS32 
 

128L 

 

 

L-HV46 VG46 
  

L-HM46 
   

  

L-HV68 
 

VG68 
Lichid de frână SAE J1703-2012 

 DOT4  2x2L  

Unsoare ISO 6743-1987 

 

EP2 
   

EP3 

NLGI2 

NLGI3 

Antigel ISO 6743-1987 

  

-35 
 

34±2L 

 

 

-45 
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2.3 Schița punctelor de lubrifiere 

2.4 Reguli detaliate de întreținere a sistemului electric 

• Dacă firul stă în mediu umed sau dacă izolația acestuia este deteriorată, sistemul electric 

poate prezenta pierderi care vor conduce la accidente periculoase. 

• Întreținerea componentelor legate de sistemul electric. 

1) Verificați întinderea și starea de deteriorare a curelei ventilatorului. 

2) Verificați nivelul de electrolit din bateria de acumulatoare. 

• Nu scoateți niciodată sau nu dezasamblați orice componente electrice instalate pe utilaj. 

• Nu instalați niciodată orice alte componente electrice decât cele specificate de companie. 

• Asigurați-vă că țineți uscat sistemul electric la spălarea utilajului sau când lucrați pe timp de 

ploaie și zăpadă. 

• Evitați corodarea sistemului electric de la apa de mare când lucrați pe coastă. 

2.5 Unelte de întreținere 

Consultați lista de containerizare de producție pentru detalii despre uneltele de întreținere. 

3 CONȚINUTUL ÎNTREȚINERII 

INDICAȚIE PUNCTE DE LUBRIFIERE 

SCHIMBAȚI      

    ULEIUL 

POZIȚIE DE 

INSPECȚIE 

PENTRU ULEI 

SCHIMBAȚI 

ULEIUL DUPĂ 

RODAJ 

ADĂUGAȚI 

 UNSOARE 

ULEI DE  

ANGRENAJE 

ULEI 

HIDRAULIC 

ULEI 

HIDRAULIC DE 

TRANSMISII 

ULEI DE 

MOTOARE 

DIESEL 
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Pentru o performanță mai bună a utilajelor, recomandăm urmarea conținutului de întreținere 

periodică de mai jos; ciclul obligatoriu de întreținere și conținutul vor face obiectul regulilor de 

service ale companiei noastre. 

Conținutul de întreținere include perioada de rodaj a utilajelor noi și întreținerea periodică la 

fiecare 10, 50, 100, 250, 500, 1000 și 2000 de ore. 

3.1 Service la fiecare 10 ore (zilnic) 

• Verificați uleiul de motor, nivelul de carburant, nivelul de fluid de răcire. 

• Verificați dacă este desfăcută cureaua de transmisie a motorului. dacă apărătoarea de 

siguranță este fixată la locul ei. 

• Verificați motorul și radiatorul pentru murdărie, păstrați motorul curat și în ordine. 

• Verificați motorul să nu prezinte cele trei pierderi de fluide. 

•  Verificați dacă sunt ferme racordurile electrice ale motorului, dacă firele sunt în stare 

 bună. 

• Verificați filtrul de aer de tip uscat pentru baia de ulei și curățați-l sau înlocuiți-l dacă este 

 necesar (DDE). 

• Verificați indicatorul de întreținere al filtrului de aer. 

• Verificați dacă toate instrumentele sunt normale, altminteri trebuie reparate sau înlocuite 

la timp. 

• Verificați sau strângeți conducta de răcire, clema de țeavă, conducta de admisie a aerului, 

 furtunul și fitingurile cu flanșă. 

• Curățați cutia de viteze la exterior. 

• Verificați pentru pierderi de ulei sau apă de la cutia de viteze. Verificați cutia de viteze 

pentru zgomote anormale. Verificați valoarea de pe manometrul pentru uleiul de 

transmisie. 

• Verificați performanța de etanșare a garniturilor de pe sistemele echipamentului de lucru, 

precum sistemul hidraulic, de direcție și cel de frânare. 

• Verificați fiabilitatea și flexibilitatea frânelor. 

• Verificați dacă circuitele electrice sunt corecte și dacă sunt normale componentele 

 electrice. 

• Adăugați unsoare pe arborele ventilatorului, punctul îmbinat dintre cadrele din față și din 

spate, osiile motoare, punctele îmbinate ale cadrului oscilant și punctele de îmbinare ale 

echipamentului de lucru. 

• Verificați pentru alte anomalii. 

• Deschideți supapa de golire a apei de pe rezervorul de aer pentru evacuarea apei. 

3.2 Service la fiecare 50 de ore (săptămânal) 

Efectuați întreținerea periodică de la fiecare 10 ore plus aceste operații de întreținere. 

• Verificați nivelul de ulei din cutia de viteze, rezervorul de ulei hidraulic și pompa de 

servofrână. 
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• Strângeți toate șuruburile de prindere ale arborilor de transmisie. 

• Verificați să nu fie desprinse toate șuruburile de prindere ale butucilor și de pe etrierul de 

frână. 

• Verificați toate șuruburile de prindere ale dinților pentru gradul de strângere. 

• Verificați și lubrifiați comanda de accelerație, frâna de parcare și sistemul de comandă 

pentru schimbarea vitezelor. 

• Curățați cupa de praf a filtrului de aer. 

• Curățați filtrul aparatului de aer condiționat (când este instalat): folosiți lovirea cu mâna 

sau suflarea filtrului cu aer comprimat uscat în direcția opusă a fluxului de aer. Nu folosiți 

apă ca să spălați filtrul direct. Dacă este apă pe suprafața filtrului, uscați-l cât mai repede 

posibil. 

În plus, efectuați operațiile de întreținere suplimentare în primele 50 de ore după cum urmează: 

• Ungeți bine cupa, lubrifiați pompa de apă a motorului. 

• Curățați sistemul de carburant. 

• Verificați și curățați aerisirea de pe cutia de viteze. Verificați și curățați cartușul filtrului 

de pe sistemul liniei de ulei al convertizorului de cuplu-cutiei de viteze. 

• Verificați dacă există pierderi pe la sistemul hidraulic. Verificați și curățați aerisirea de pe 

rezervorul hidraulic. Verificați și curățați cartușul filtrului de pe returul de ulei de pe 

rezervorul hidraulic. 

• Verificați dacă există pierderi pe la sistemul de frână. Curățați plasa de filtrare de pe vasul 

de ulei din pompa de servofrână. Curățați aerisirea și verificați fluidul de frână. Adăugați 

dacă nu este suficient. 

3.3 Service la fiecare 100 de ore (lunar) 

Efectuați întreținerea periodică de la fiecare 10 și 50 de ore plus aceste operații de întreținere. 

• Curățați grupul radiatorului. 

• Curățați filtrul de carburant de pre rezervorul de carburant. 

În plus, efectuați operațiile de întreținere suplimentare în primele 100 de ore după cum urmează: 

• Înlocuiți uleiul de motor și filtrul de ulei de motor. 

• Înlocuiți uleiul de angrenaje de pe punte față și punte spate. 

• Verificați și curățați aerisirea de pe cutia de viteze. Curățați baia de ulei a cutiei de viteze. 

Curățați cartușul filtrului de aspirație din baia de ulei a cutiei de viteze. Curățați 

crepina/filtrul. Înlocuiți cartușul filtrului de pe liniile de ulei ale convertizorului de cuplu-

cutiei de viteze, înlocuiți uleiul din cutia de viteze. 

3.4 Service la fiecare 250 de ore (lunar) 

Efectuați întreținerea periodică de la fiecare 10, 50 și 100 de ore plus aceste operații de 

întreținere. 

• Verificați bateria de acumulatoare. Curățați suprafața și bornele bateriei, apoi ungeți lamelele 

cu vaselină. 
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• Verificați dacă șuruburile de asamblare ale cadrelor sunt desfăcute și dacă sunt fisurate 

cusăturile de sudură. 

• Verificați dacă sunt desfăcute osiile de pe față și de pe spate, motorul și cutia de viteze și 

cadrul. 

• Verificați presiunea pneurilor. Presiunea de umflare a pneurilor din față trebuie să fie 

0,333~0,353MPa și cea de umflare a pneurilor din spate de 0,275 ~0,294MPa. Presiunea de 

umflare a pneurilor din față trebuie să fie 0,31~0,33MPa și cea de umflare a pneurilor din 

spate de 0,27 ~0,29MPa (la motorul Weichai). 

• Curățarea sistemului de răcire. Spălați ventilatorul carterului de motor. 

• Adăugați unsoare pe deschiderea consolei de transmisie a ventilatorului, lubrifiați lagărul 

ventilatorului. Ungeți bine cupa, lubrifiați pompa de apă a motorului. 

• Înlocuiți uleiul de motor, filtrul de ulei de motor și filtrul de carburant. 

În plus, efectuați operațiile de întreținere suplimentare în primele 250 de ore după cum urmează: 

• Verificați dacă există pierderi pe la sistemul de frână. Curățați plasa de filtrare de pe vasul de 

ulei din pompa de servofrână. Curățați aerisirea și verificați fluidul de frână. Adăugați dacă 

nu este suficient și înlocuiți dacă este necesar. 

3.5 Service la fiecare 500 de ore (sezonier) 

Efectuați întreținerea periodică de la fiecare 10, 50, 100 și 250 de ore plus aceste operații de 

întreținere. 

  

• Verificați și reglați intervalul de frânare al sistemului de frânare al frânei de parcare. 

• Verificați starea de uzură a discurilor de frână și a plăcuțelor. Înlocuiți dacă este necesar. 

• Curățați amortizorul de zgomot de pe supapa electromagnetică de frână. 

• Verificați și curățați aerisirea de pe cutia de viteze. Curățați baia de ulei a cutiei de viteze. 

Curățați cartușul filtrului de aspirație din baia de ulei a cutiei de viteze. Curățați 

crepina/filtrul. Înlocuiți cartușul filtrului de pe liniile de ulei ale convertizorului de cuplu-

cutiei de viteze, înlocuiți uleiul din cutia de viteze. Înlocuiți cel puțin o dată pe an. 

• Înlocuiți filtrul aparatului de aer condiționat (când este instalat); după curățarea filtrului, 

dacă volumul fluxului de ieșire nu este suficient, înlocuiți filtrul la timp. 

• Verificați dispozitivul de comandă pentru parcare. 

• Curățați sau înlocuiți primul filtru de carburant. Înlocuiți elementul principal al filtrului de 

aer. 

În plus, efectuați operațiile de întreținere suplimentare în primele 500 de ore după cum urmează: 

• Verificați dacă există pierderi pe la sistemul hidraulic. Verificați și curățați aerisirea 

rezervorului de ulei hidraulic. Verificați cantitatea și gradul de curățenie al uleiului hidraulic. 

Filtrați uleiul dacă este posibil. Adăugați dacă nu este suficient și înlocuiți dacă este necesar. 
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• Verificați dacă există pierderi pe la sistemul de frână. Curățați plasa de filtrare de pe vasul 

de ulei din pompa de servofrână. Curățați aerisirea și înlocuiți fluidul de frână. 

3.6 Service la fiecare 1000 de ore (jumătate de an) 

Efectuați întreținerea periodică de la fiecare 10, 50, 100, 250 și 500 de ore plus aceste operații de 

întreținere. 

• Înlocuiți uleiul de angrenaje de pe punte față și punte spate. Înlocuiți cel puțin o dată pe 

an. 

• Verificați și curățați plasa de filtrare de pe vasul de ulei din pompa de servofrână. Curățați 

aerisirea și înlocuiți fluidul de frână. 

• Verificați jocul și starea de uzură a pivoturilor și bucșelor din fiecare îmbinare articulată. 

• Înlocuiți cartușul filtrului de pe returul de ulei și filtrul-pilot (dacă este asamblat) din 

sistemul hidraulic. 

În plus, efectuați operațiile de întreținere suplimentare în primele 1000 de ore după cum urmează: 

• Verificați dacă există pierderi pe la sistemul hidraulic. Verificați și curățați aerisirea 

rezervorului de ulei hidraulic. Curățați rezervorul hidraulic. Înlocuiți uleiul hidraulic. 

3.7 Service la fiecare 2000 de ore (anual) 

Efectuați întreținerea periodică de la fiecare 10, 50, 100, 250, 500 și 1000 de ore plus aceste 

operații de întreținere. 

• Înlocuiți antigelul o dată pe an. În baza timpului de la fața locului, primul intrat, primul 

servit. 

• Înlocuiți uleiul hidraulic. 

• Curățați sistemul de carburant. 

• Verificați performanța convertizorului de cuplu și a cutiei de transmisie, a diferențialelor 

de pe puntea față și puntea spate și a reductoarelor de pe partea roților. 

• Verificați performanța de etanșare a supapei multicale și a cilindrului hidraulic măsurând 

volumul de sedimentare naturală al cilindrilor de carburant și apoi verificați presiunea 

sistemului. 

• Verificați cordoanele de sudură de pe jante și alte zone de solicitate și îndreptați 

deformările. 

3.8 Înlocuiți rezervorul de stocare a aerului după 3 ani de utilizare 

Principiile de întreținere enumerate mai sus sunt cerințe normale. Intervalul de întreținere 

trebuie determinat de cel mai apropiat dintre două programe de întreținere. Dacă sunt foarte 

severe condițiile de lucru, scurtați ciclul de întreținere și creșteți timpii de întreținere în funcție de 

condițiile reale. 
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CAPITOLUL VI DIAGRAMA DE PRINCIPIU 
A SISTEMULUI 

  

1 SISTEM DE TRANSMISIE 

Sistemul de transmisie este alcătuit din convertizorul de cuplu hidraulic, cutia de viteze, arborele 

de transmisie, osiile motoare față și spate, roțile și altele. Diagrama sistemului de transmisie este 

ilustrată în Figura 6-1. 

Figura 6-1 Diagramă de principiu a sistemului de transmisie 

Convertizor de cuplu 

Motor 

Arbore de 
transmisie 
spate 

Roată 

Frână de parcare 

Arbore 
de transmisie 
față 

Frână cu disc 
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2 SISTEM HIDRAULIC 

Conform ilustrației din Figura 6-2, sistemul hidraulic folosește comanda pilot și pompa de lucru, 

supapa multicale, supapa-pilot, supapa de selecție a presiunii, cilindrul brațului de ridicare, 

cilindrul cupei, rezervorul de ulei hidraulic și accesoriile conductelor. Supapa multicale D32A 

este o supapă cu trei unități. Unitatea cupei include descărcarea (înclinare înainte), poziția de 

neutru și de încărcare (înclinare în spate) în trei poziții. Unitatea brațului de ridicare controlează 

patru acțiuni, inclusiv flotare, coborâre, neutră și ridicare de utilizat cu comanda de lucru a 

dispozitivului de lucru al încărcătorului. A treia funcție hidraulică poate fi rezervată. Presiunea 

prestabilită a supapei de siguranță este de 16~16,5MPa. Presiunea de suprasarcină a cavității mari 

a cilindrului oscilant este de 18MPa, iar cea de pe cavitatea mică este de 12MPa. 

Încărcătorul are un sistem de direcție cu pivoturi complet hidraulic. 

Conform ilustrației din Figura 6-2, sistemul de direcție de pe LG938L include pompa de direcție, 

redirecționare complet hidraulică sensibilă la sarcină, supapă de prioritate, cilindru de direcție, 

radiator de ulei hidraulic, rezervor de ulei hidraulic și accesorii de conducte. Sistemul hidraulic de 

direcție este un sistem hidraulic sensibil la sarcină independent. La schimbarea direcției, sistemul 

alimentează ulei în sistemul hidraulic de direcție și uleiul rezidual se întoarce în rezervorul de ulei 

prin radiator. Supapa de siguranță se află pe supapa de prioritate și presiunea prestabilită a 

sistemului este de 12MPa. 

Figura 6-2 Diagrama sistemului hidraulic de comandă cu supapă-pilot cu trei unități 

Supapă multicale 

Cilindru braț de ridicare 

Cilindru cupă 

Furcă și pompă pilot 

Rezervor de ulei 

Direcție și pompă de schimbare a vitezelor 

Filtru-pilot 

Supapă de selecție a presiunii 

Redirecționare 

Radiator cu ulei hidraulic 

Filtru retur de ulei 

Supapă de prioritate 

Cilindru de direcție Supapă-pilot 
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Conform ilustrației din Figura 6-3, sistemul hidraulic folosește comanda pilot și pompa de lucru, 

supapa multicale, supapa-pilot, supapa de selecție a presiunii, cilindrul brațului de ridicare, 

cilindrul cupei, rezervorul de ulei hidraulic și accesoriile conductelor. Supapa multicale D32A-16 

este o supapă cu trei unități. Unitatea cupei include descărcarea (înclinare înainte), poziția de 

neutru și de încărcare (înclinare în spate) în trei poziții. Unitatea brațului de ridicare controlează 

patru acțiuni, inclusiv flotare, coborâre, neutră și ridicare de utilizat cu comanda de lucru a 

dispozitivului de lucru al încărcătorului. A treia funcție hidraulică poate fi rezervată. Presiunea 

prestabilită a supapei de siguranță este de 16~16,5MPa. Presiunea de suprasarcină a cavității mari 

a cilindrului oscilant este de 18~18,5MPa, iar cea de pe cavitatea mică este de 12~12,5MPa. 

Încărcătorul are un sistem de direcție cu pivoturi complet hidraulic. 

Conform ilustrației din Figura 6-3, sistemul de direcție de pe LG938L include pompa de direcție, 

redirecționare complet hidraulică sensibilă la sarcină, supapă de prioritate, cilindru de direcție, 

radiator de ulei hidraulic, rezervor de ulei hidraulic și accesorii de conducte. Sistemul hidraulic de 

direcție este un sistem hidraulic sensibil la sarcină independent. La schimbarea direcției, sistemul 

alimentează ulei în sistemul hidraulic de direcție și uleiul rezidual se întoarce în sistemul 

hidraulic de lucru. Supapa de siguranță se află pe supapa de prioritate și presiunea prestabilită a 

sistemului este de 14MPa. 

1. Pompă dublă 2. Supapă de selecție a presiunii 3. Rezervor ulei hidraulic 4. Radiator cu ulei hidraulic 5. Filtru de 

ulei de ocolire 6. Supapă de reglare a gradientului de presiune 7. Roată de direcție 8. Cilindru de direcție 9. Supapă-

pilot 10.Supapă multicale 11.Cilindru de catarg 12.Cilindru de ulei al cupei rotative 13.Filtru-pilot 14.Pompă cu roți 

dințate 15. Filtru de ulei 16.Supapă de comandă 17.Motor 

Figura 6-3 Diagrama sistemului hidraulic de comandă cu supapă-pilot cu trei unități (E3826215A3603/ 

E3826215A3604) 
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Conform ilustrației din Figura 6-4, sistemul hidraulic folosește comanda pilot și pompa de lucru, 

supapa multicale, supapa-pilot, supapa de selecție a presiunii, cilindrul brațului de ridicare, 

cilindrul cupei, rezervorul de ulei hidraulic și accesoriile conductelor. Supapa multicale D32A-16 

este o supapă cu trei unități. Unitatea cupei include descărcarea (înclinare înainte), poziția de 

neutru și de încărcare (înclinare în spate) în trei poziții. Unitatea brațului de ridicare controlează 

patru acțiuni, inclusiv flotare, coborâre, neutră și ridicare de utilizat cu comanda de lucru a 

dispozitivului de lucru al încărcătorului. A treia funcție hidraulică poate fi rezervată. Presiunea 

prestabilită a supapei de siguranță este de 16~16,5MPa. Presiunea de suprasarcină a cavității mari 

a cilindrului oscilant este de 18~18,5MPa, iar cea de pe cavitatea mică este de 12~12,5MPa. 

Încărcătorul are un sistem de direcție cu pivoturi complet hidraulic. 

Conform ilustrației din Figura 6-4, sistemul de direcție de pe LG938L include pompa de direcție, 

redirecționare complet hidraulică sensibilă la sarcină, supapă de prioritate, cilindru de direcție, 

radiator de ulei hidraulic, rezervor de ulei hidraulic și accesorii de conducte. Sistemul hidraulic de 

direcție este un sistem hidraulic sensibil la sarcină independent. La schimbarea direcției, sistemul 

alimentează ulei în sistemul hidraulic de direcție și uleiul rezidual se întoarce în rezervorul de ulei 

hidraulic. Supapa de siguranță se află pe supapa de prioritate și presiunea prestabilită a sistemului 

este de 12MPa. 
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1. Pompă dublă 2. Supapă de selecție a presiunii 3. Rezervor ulei hidraulic 4. Radiator cu ulei hidraulic 5. Filtru 

de ulei de ocolire 6. Supapă de reglare a gradientului de presiune 7. Roată de direcție 8. Cilindru de direcție 9. 

Supapă-pilot 10.Supapă multicale 11.Cilindru de catarg 12.Cilindru de ulei al cupei rotative 13.Filtru-pilot 

14.Cilindru cu schimbare rapidă 15. Blocaj hidraulic 16.Supapă cu solenoid 17.Pompă cu roți dințate 

Figura 6-4 Diagrama sistemului hidraulic de comandă cu supapă-pilot cu trei unități (E3823215AK6) 

 

1. Pompă dublă 2. Supapă de selecție a presiunii 3. Rezervor ulei hidraulic 4. Radiator cu ulei hidraulic 5. Filtru 

de ulei de ocolire 6. Supapă de reglare a gradientului de presiune 7. Roată de direcție 8. Cilindru de direcție 9. 

Supapă-pilot 10.Supapă multicale 11.Cilindru de catarg 12.Cilindru de ulei al cupei rotative 13.Filtru-pilot 

14.Pompă cu roți dințate 

Figura 6-5 Diagrama sistemului hidraulic de comandă cu supapă-pilot cu trei unități (E3826215A29) 
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3 SISTEM DE FRÂNARE 

Sistemul de frânare este utilizat când utilajul decelerează, se oprește sau pentru parcarea pe 

termen lung pe teren drept sau ușor înclinat. Sistemul de frânare al acestui utilaj este alcătuit din 

sistemul frânei de serviciu, sistemul frânei de parcare și de siguranță, conform ilustrației din 

Figura 6-5. 

 

1-Pompă pneumatică de servofrână 2-Supapă cu trei căi 3- Supapă pneumatică de 

frână 4-Rezervor de aer 5-Supapă combinată a separatorului de apă pentru ulei 

6-Compresor de aer 7-Supapă magnetică de frână 8-Cameră de aer frână de parcare 
Figura 6-5 Diagramă de principiu a sistemului de frână 

3.1 Sistem de frână de serviciu 

Acest sistem este alcătuit din pedale duble de frână, ulei de împingere pneumatică, sistem de frână 

cu discuri cu etrier de frână pe patru roți, folosind etriere de frâne pneumatice pe față și pe spate 

pentru creșterea siguranței întregului vehicul. 

La apăsarea pedalei de frână din stânga la deplasare, aerul comprimat din rezervorul de aer 4 

curge prin supapa de frână pneumatică 3 și supapa cu trei căi 2 în camera de aer a pompei 

pneumatice de servofrână 1. Aerul comprimat împinge pistonul pompei de servofrână pentru 

schimbarea presiunii uleiului (presiunea uleiului este de circa 14MPa). Fluidul de frână împinge 

pistonul frânei cu discuri și etrier și determină contactul dintre discul de frână și plăcuța de frână 

pentru obținerea scopului de reducere a vitezei și de frânare. Presiunea de aer este produsă în 

același timp pentru întreruperea curentului electric la cutia de transmisie. 

Când este apăsată pedala de frână din stânga la deplasare, principiul de frânare este același ca 

pentru pedala de frână din stânga, dar curentul electric de la cutia de transmisie nu este întrerupt. 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e9%98%80&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+valve
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Eliberați pedala de frână și aerul comprimat din pompa de servofrână este evacuat din supapa de 

frână în atmosferă și efectul de frânare este anulat. 

3.2 Sistem de frână de parcare și de siguranță 

Acest sistem folosește sistemul electric de frânare cu discuri și saboți. La deplasare, rotiți ușor 

butonul de acționare al supapei magnetice de frână 7, butonul va ieși în afară automat și apoi aerul 

comprimat din rezervorul de aer 4 va curge prin supapa magnetică de frână 7 în camera de aer a 

frânei de parcare 8 pentru scoaterea dopului și decuplarea frânei; La oprire, apăsați butonul de 

acționare al supapei magnetice de frână 7, aerul comprimat din camera de aer a frânei de parcare 

8 trece prin porturile de golire a aerului de pe supapa magnetică de frână și este eliberat în aer. 

Apoi frâna este trasă în sus sub acțiunea arcului pentru a realiza frânarea. Lampa-martor a frânei 

de parcare este controlată de presiunea aerului de ieșire și se aprinde în același timp și întrerupe 

curentul electric pe cutia de viteze.  

Când presiunea aerului din sistem este mai mică de 0;4Mpa, supapa magnetică de frână va 

întrerupe automat pentru controlarea aerului comprimat din camera de aer a frânei de parcare 8 

pentru golirea în atmosferă cu mâna astfel încât frâna de siguranță este utilizată pentru protecția 

siguranței vehiculului și a persoanelor. 

4 SISTEM ELECTRIC  

Sistemul electric este alcătuit din baterie de acumulatoare, motor demaror, generator de curent, 

sistem de comandă pilot, sistem de comandă de aducere automată a cupei la nivel, comutator, 

lămpi, circuit de aer condiționat și alte instrumente electrice. 

Sistemul de pe acest utilaj funcționează pe c.c. la tensiune de 24V, electrod negativ și linii de fire 

simple. Raportul dintre fiecare instrument electric și teoriile de lucru aferente sunt ilustrate în 

schița diagramei sistemului electric conform ilustrației din figura 6-6 și figura 6-7. 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e9%98%80&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+valve
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e9%98%80&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+valve
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e9%98%80&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+valve
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e9%98%80&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+valve
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=%e7%94%b5%e7%a3%81%e9%98%80&tjType=sentence&style=&t=electromagnetic+valve
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Figura 6-6 Diagramă de principiu a sistemului electric cu DDE 
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Manual de operare și întreținere LG938L Autoîncărcător pe roți 

Girofar Lumină de lucru față Far pe față cu fază lungă Braț de ridicare 

Far spate Far față cu fază scurtă Claxon Lumină de lucru spate Cupă Interblocare de pornire Întrerupere curent electric Mers cu spatele 

Panou de comandă 

Cutie de comandă centralizată 
Agent de răcire motor Presiune de 

frână 

Termometru 

Tahometru 
Ulei de transmisie Termometru 

Împământare Unitate de comandă instrumentație de măsură și control 

Aparat de semnalizare 

ÎNTRERUPĂTOR DEMAROR 

Ansamblu de cabluri cabină 

Girofar 

Cutia de comandă transmisie 

Lumini de poziție dreapta Lumini de poziție stânga 

. Frână la mers cu spatele Direcție la dreapta Frână la mers cu 

spatele Direcție la stânga 

Lățime de rambleiere Lățime de rambleiere 

Ansamblu claxon 

Presostat ulei de transmisie 
Supapă de frână cu solenoid 

Senzor de temperatură pentru agentul de răcire al motorului Senzor 

de temperatură pentru uleiul convertizorului de cuplu 

Lampă combinată față dreapta 

Lampă mică Virare la 

dreapta Far 

Senzor de presiune de frânare 

Lampă combinată față stânga 

Presostat de ulei 

Lampă mică Virare 

la stânga Far 

Comutator frână de urgență 

Întrerupător de proximitate (braț de ridicare)  

Comutator indicator frână de parcare 

Rezistență 

  

Întrerupător de proximitate (cupă)  

Baterie 

Motor demaror 

Alternator 
Supapă cu solenoid de schimbare rapidă 

Supapă cu solenoid de schimbare rapidă 

OFF    

I    

   

Modul de 

lubrifiere 

centralizată cu 

unsoare 

Modul de 

stabilitate 

Comutator baterie 

^5] Spate 

M   

Figura 6-7 Diagramă de principiu a sistemului electric cu motor Weichai 

Buzer schimbare rapidă 

Motor spălător 

Lumină de lucru spate 

Ștergeți față 

Radio 

Lampă tavan 

Lumină de lucru față 

Ansamblu ștergător spate 

(opțiune) 

 FAR 

Supapă cu solenoid de flotare 

Supapă cu solenoid braț de ridicare 

Supapă cu solenoid cupă 

Întrerupător basculant de schimbare rapidă 

Buton comutator(1.2) 

Comutator frână stânga 

Comutator frână dreapta 

Comutator frână de parcare 
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