
Cuvânt înainte 
 

Bine ați început să utilizați autoîncărcătorul ZL50GN fabricat de XCMG Construction Machinery CO., LTD. 

Prezentul manual de operare și întreținere poate furniza soluții utile pentru problemele întâmpinate 

la operare și service, iar utilizarea acestor instrucțiuni va evita avariile produse din cauza 

operării neprofesionale. Operarea și service-ul efectuate corect pot maximiza eficiența utilajului 

prelungindu-i durata de viață utilă. Citiți cu atenție acest manual înainte de operare. 

Asigurați-vă că aceste instrucțiuni sunt întotdeauna la îndemână, astfel încât să poată fi citite de oricine operează 

utilajul sau execută lucrări de service. 

Prezentul manual de operare și întreținere este parte integrantă a utilajului. În caz de pierdere sau 

deteriorare, contactați XCMG sau distribuitorul autorizat. 

Acest manual cuprinde regulamente pentru siguranță, instrucțiuni de operare, instrucțiuni de întreținere, 

depanare și specificații tehnice. Datorită modificărilor tehnice și a configurațiilor 

diferite, conținutul, ilustrațiile și specificațiile tehnice principale din cadrul manualului de față fac obiectul 

modificărilor în orice moment, iar aceste modificări pot avea un impact asupra întreținerii. Prin urmare, înainte de 

operare, asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune a manualului. Pentru orice întrebări, contactați XCMG și 

distribuitorii săi autorizați. 

Înainte de operare, operatorii sau echipa de întreținere trebuie să citească și manualele aferente ale motorului, 

convertizorului de cuplu hidraulic și aparatului de aer condiționat. 

Pe utilaj și în manual există autocolante cu avertismente privind siguranța, și se pot produce vătămări corporale grave 

sau decese în cazul ignorării lor. 

Autocolante cu avertismente pentru reguli privind siguranța 

Explicație 

Se referă la ordinele și interdicțiile orientate pe prevenirea vătămărilor corporale 
minore sau avariile și pagubele materiale minore. 

Se referă la ordinele și interdicțiile menite să prevină vătămări corporale severe sau 
decese. 

Pericol! Poate produce vătămări corporale severe sau decese. 

Autocolante privind siguranța 

Atenție 

Avertisment 

Pericol 



Acest semn de avertisment privind siguranța conține informații importante legate de 
siguranță. 
Regulile de aici trebuie citite cu atenție și respectate cu strictețe și, în același timp, 
trebuie informat și restul personalului care ar putea fi implicat în operarea, 
întreținerea sau service-ul utilajului. 

• Modificările neautorizate la nivelul utilajului pot crea pericole. Și nu se vor putea depune reclamații în garanție 

pentru pagubele rezultate. 

• Operarea și întreținerea incorecte pot produce vătămări corporale grave sau decese. 

• Prezentul manual de operare nu poate prezice orice pericol potențial posibil. Prin urmare, asigurați-vă că operatorul 

sau ceilalți nu sunt supuși riscului de accidentare înainte de a utiliza unelte și proceduri de operare care nu sunt 

recomandate în manualul de față. 

• Datorită modificărilor tehnice și diferitelor configurații, conținutul, ilustrațiile și specificațiile tehnice principale 

din manualul de față fac obiectul modificărilor în orice moment, iar aceste modificări pot avea impact asupra 

întreținerii. Prin urmare, înainte de operare, asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune a manualului. Pentru orice 

întrebări, contactați XCMG sau distribuitorii autorizați. 

• Respectați legislația din țara de utilizare a autoîncărcătorului. 
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1. Operare 





1.1 Utilizarea noului autoîncărcător 

1.1 Utilizarea noului autoîncărcător 
 
1.1.1 Avertismente 

Acest utilaj a fost deja verificat și ajustat complet înainte de vânzare. Este necesară efectuarea rodajului utilajului în primele 

50 de ore de funcționare, iar sarcina de regim trebuie controlată la interiorul a 70% din sarcina maximă. Acordați atenție 

serviciului de întreținere pentru o durată de viață utilă prelungită. 

 

Respectați următoarele reguli în timpul perioadei de rodaj: 

• După pornirea încărcătorului, țineți utilajul în ralanti pentru 5 minute ca să se încălzească. 

• Se interzice accelerarea bruscă a motorului în timpul procesului de preîncălzire. 

• A se evita deplasarea de urgență, virajele bruște și frânarea de urgență inutilă. 

• Verificați și reparați utilajul conform regulamentelor. 

 

1.1.2 Studiați elementele de siguranță 

• Studiați manualul încărcătorului și documentele aferente. Asigurați-vă că le-ați înțeles complet. 

• Familiarizați-vă cu toate pârghiile de operare, contoarele indicatoare și dispozitivele de alarmă. 

• Identificați semnele de avertizare și semnele privind siguranța, care vă pot reaminti condițiile de pericol. 

•   Respectați și aveți grijă de toate semnele privind siguranța lipite pe utilaj, înlocuiți-le pe cele șterse și pe cele pierdute. 

 

1.1.3 Învățați metoda de verificare 

• Pe utilaj sunt instalate multe dispozitive de protecție și de siguranță, precum centură de siguranță, lampă, balustrade de 

protecție, scară și extinctor etc. Asigurați-vă că sunt în stare controlabilă. 

• Verificați anvelopele pentru uzură sau deteriorare. Verificați dacă presiunea atmosferică este normală pe toate anvelopele. 

Nu operați încărcătorul dacă presiunea atmosferică din unele anvelope este insuficientă. 

• Dacă bara de blocare a pivotului de direcție este instalată, țineți-o în starea de gata de utilizare. Utilajul blocat nu poate fi 

virat. 

 

1.1.4 Familiarizați-vă cu utilajul 

• Familiarizați-vă cu funcțiile fiecărui dispozitiv de comandă, contor și fiecărei pedale. Ștergeți unsoarea de pe pârghiile de 

operare, pedale și manete pentru a evita alunecarea. 

• Eliminați obiecte diverse din cabină și păstrați podeaua cabinei liberă. 

 

1.1.5 Rodajul utilajului 

Deși încărcătorul a fost verificat și ajustat, dar dacă este folosit în medii dure de operare de la început, durata de viață utilă se 

va scurta. Efectuați rodajul timp de 50 de ore în fază inițială. 

• După pornire, țineți utilajul în ralanti pentru 5 minute. 

• Se interzice accelerarea bruscă a motorului în timpul procesului de preîncălzire. 

• Evitați pornirea bruscă, accelerarea bruscă și schimbarea bruscă a direcției, precum și frânarea bruscă, cu excepția 

situațiilor de urgență. 



1.2 Aplicație Scopul utilajului 

• În perioada de rodaj, fiecare angrenaj trebuie cuplat uniform în timp. 

• În perioada de rodaj, este mai bine să încărcați cupa cu materiale libere și să se evite operarea abuzivă.   

Capacitatea de încărcare nu trebuie să depășească 70% din capacitatea nominală, iar viteza de deplasare nu trebuie să 

depășească 70% din viteza maximă nominală. 

• Acordați atenție stării de lubrifiere a utilajul și schimbați sau injectați lubrifiantul conform graficului prescris. 

• Acordați atenție temperaturii de la nivelul cutiei de viteze a transmisiei, a convertizorului de cuplu, a punților din 

față și din spate, a butucului de roată și a tamburului de frână. Dacă se supraîncălzesc, identificați motivul și 

rezolvați problema. 

• Verificați gradul de strângere al fiecărui șurub și al fiecărei piulițe. 

• După 10 ore de rodaj, trebuie efectuate următoarele operații: 

Δ Verificați gradul de strângere al fiecărui șurub și al fiecărei piulițe, în special bolțul chiulasei motorului pe motorină, 

șuruburile de fixare ale motorului, cutiei de viteze și punților față și spate, piulițele butucilor și șuruburile de fixare 

ale arborelui de transmisie etc. Toate șuruburile menționate mai sus trebuie verificate. 

Δ Curățați filtrul grosier de ulei de motor, filtrul fin de ulei de motor și filtrul de combustibil. 

Δ Verificați tensionarea curelei ventilatorului, curelelor generatorului și curelelor de pe compresorul de aer condiționat. 

Δ Verificați starea electrolitului din baterie și strângeți elementele de fixare ale bateriei. 

Δ Verificați nivelul de ulei din instalația de transmisie. 

Δ Verificați etanșeitatea instalației hidraulice și a sistemului de frânare. 

Δ Verificați dacă fiecare pârghie de comandă și pârghie de accelerare sunt prinse și strânse bine. 

Δ Verificați temperatura și legătura fiecărei componente din instalația electrică și verificați performanța generatorului, 

lămpile de iluminare și lămpile de direcție. 

 

1.2 Aplicație Scopul utilajului 

1.2.1 Avantajele utilajului 

Acest încărcător este un utilaj de construcție cu o singură cupă, descărcare frontală, cadru articulat și pe  

roți. Are o utilizare largă pe șantierele de construcții, debarcadere din porturi, stații și zone de depozitare pentru 

încărcare sau transportul pe distanțe scurte de materiale libere, precum noroi, nisip, cărbune și pământ. Se poate aplica 

și la remorcare, nivelarea terenului, stivuire și baterea piloților. Toate aceste aplicații îl fac un utilaj de înaltă eficiență și 

multifuncțional pentru construcții. 

Utilajul are următoarele caracteristici: 

• Aplicat cu cadru articulat, cu raza mică de bracare, astfel încât încărcătorul este foarte manevrabil și adecvat pentru 

spații înguste. 

• Aplicat cu transmisie mecanică hidraulică, astfel încât puterea motorului poate fi utilizată la maxim, iar 

cuplul poate crește astfel încât să se obțină o forță mai mare de tragere. Între timp, încărcătorul adoptă o viteză 

variabilă la infinit, ceea ce poate proteja efectiv sistemul de transmisie și motorul. 

• Cu direcția complet hidraulică și ambreiaj asistat și sistem de operare hidraulic, este flexibil, stabil și fiabil. 



1.2 Aplicație Scopul utilajului 

• Având anvelope late și de mică presiune, împreună cu puntea pivotantă de pe spate, încărcătorul are o performanță 

bună în afara drumurilor, astfel încât se poate deplasa și lucra liber pe terenuri accidentate. 

 

1.2.2 Cerințe pentru mediul de lucru: 
 
• Elevație : ≤2000mm. 

• Limită de temperatură: -15°C ~ 40°C (tehnologie îmbunătățită pentru medii reci alpine și utilajul continuă să lucreze 

la temperaturi de -15~-40°C). 

Atenție 

Acest încărcător este un utilaj de uz generic, deci nu este adecvat pentru 
medii cu potențial de incendii și explozii sau în medii cu pulberi și 
substanțe nocive suspendate în aer. 

1.2.3 Utilizare interzisă: 
 
• Suprasarcină. 

• Sarcină înclinată 

• Excavarea de materiale dure. 

• Cabluri suspendate direct de dinții cupei pentru a ridica obiecte grele. 

• Excavarea în poziție peste cap. 

• Restructurarea utilajului fără autorizație. 

În cazul folosirii utilajului în zone de minerit, zone montane dure, 
zone cu spații restricționate sau zone cu pante mari, 
rețineți următoarele elemente: 

• Se recomandă puternic folosirea de lanțuri de protecție pe anvelope. 

• Este strict interzisă neaplicarea completă a sistemului de frânare pe perioade îndelungate în scopul reducerii vitezei de 

deplasare. 

• Instalați și utilizați un dispozitiv de stropit cu apă pentru răcirea plăcilor de frână. 

• Dacă este imposibilă instalarea și utilizarea unui dispozitiv de stropit cu apă pentru răcirea plăcilor de frână, atunci 

este obligatorie răcirea plăcilor de frână într-un fel la intervale regulate. 

• Purjați aerul de pe plăcile de frână, completați cu ulei sau schimbați uleiul de frână periodic, dacă este necesar, în 

funcție de performanța de frânare. 

XCMG nu își va asuma nicio responsabilitate pentru avarierea utilajului sau 
deteriorările produse prin operații greșite sau utilizare abuzivă neindicate în acest 
manual. 



1.3 Denumiri componente și autocolante 

1.3 Denumiri componente și autocolante 
 
1.3.1 Denumire componentă 

Cutie baterie 

Platformă stânga 

Capotă 

Cupă 
 

Catarg 

 
Articulație 

 

 
Balansier 

Figura 1 -1 Prezentare generală și denumire 
componente 

Cilindru de înclinație 

Cabină 

Rezervor 
ulei hidraulic 

Punte față Șasiu față 
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Mecanism de transmisie a puterii 

 
Cutie de viteze 

 
 

Arbore de transmisie punte față 
 
 

Punte față 

 
Convertizor de cuplu 
 
 
Motor 
 
 
Radiator 

Punte spate 
 
 

Arbore de transmisie spate 
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1.3 Denumiri componente și autocolante 

1.3.2 Autocolante și semne 
 
• Plăcuță de identificare vehicul (figura 1-3) 

 Este fixată pe panoul vertical din dreapta șasiului frontal. 

 Semnele XCMG se află în partea de sus a cabinei și în lateralele capotei motorului. 

• Șasiu număr șasiu 

 Numărul șasiului frontal este amprentat pe exteriorul panoului pliabil din stânga al șasiului frontal. 

• Număr șasiu spate 

 Numărul șasiului din spate este amprentat pe exteriorul panoului din stânga al șasiului (punct de ridicare). 

Figura 1-3 Autocolante încărcător 

Autocolant motor 

Este fixat pe motor 

Figura 1 -4 Autocolant motor 
 
 

Fiecare componentă principală este prevăzută cu un autocolant care indică tipul de produs, numărul de serie și 

producătorul ș.a.m.d. 



1.4  Semne privind siguranța și poziția lor 

1.4  Semne privind siguranța și poziția lor 
 
Pe încărcător există aplicate câteva semne privind siguranța. Citiți toate semnele privind siguranța și respectați-le. Dacă 

aceste semne și autocolante se rup sau devin ilizibile, instalați altele noi. 

Aveți grijă de aceste semne privind siguranța, înlocuiți-le pe cele deteriorate și pe cele pierdute. Dacă 

trebuie înlocuită o componentă a încărcătorului cu semn de siguranță aplicat, aplicați un semn nou privind siguranța pe 

componenta nouă. 

  

Folosiți cârpe și apă cu săpun pentru curățarea semnelor murdare. Nu se permite curățarea semnelor murdare cu 

benzină. 

Figura 1-5 Poziții de lipire a semnelor privind siguranța 



 

1.4  Semne privind siguranța și poziția lor 

1. Semn scurgere motorină 

2. Semn pe rezervorul de motorină 

3. Semn comutator negativ 

4. Semn pe cutia de scule 

5. Semn răsuflătoare 

6. Nu deschideți ușa laterală cât timp motorul este în 

funcțiune 

7. Nu treceți pe sub dispozitivul de lucru. 

8. Atenționări la operarea aparatului de aer condiționat 

9. Semn de frână de mână 

10. Semn de pericol de strivire 

11. Autocolant lubrifiere 

12. Semn pentru întreținere 

13. Semn de avertizare pentru șocuri electrice 

14. Atenționare pentru citirea manualului de întreținere. 

15. Opriți motorul și scoateți cheia din contact înaintea operațiilor 

de întreținere 

16. Semn pentru cârligul de ridicare 

17. Semn pentru locul de fixare 

18. Semn de ridicare 

19. Semn scurgere antigel 

20. Semn pentru antigel 

21. Nu vă apropiați de ventilator cât timp motorul este în 

funcțiune 

22. Semn baterie 

Figura 1-6 Semn scurgere motorină 

Figura 1-8 Semn comutator negativ 

Figura 1-7 Semn pe rezervorul de motorină 

Figura 1-9 Semn pe cutia de scule 

Figura 1-10 Semn răsuflătoare 

Figura 1-11 Nu deschideți ușa laterală cât timp motorul este în funcțiune 



 

1.4  Semne privind siguranța și poziția lor 

Figura 1-12 Nu treceți pe sub 
dispozitivul de lucru 

Figura 1-13 Atenționări la operarea aparatului de aer condiționat 

Figura 1-14 Semn de frână de mână 

Figura 1-15 Semn de pericol de strivire 
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La fiecare 10 ore/în fiecare zi 

l. radiator motor 
Verificați nivelul de agent de răcire, completați dacă este 

necesar 

2. lubrifiere motor Verificați nivelul de ulei, completați dacă este necesar 

3. rezervor de combustibil Verificați nivelul de ulei, completați dacă este necesar 

4. rezervor de ulei hidraulic Verificați nivelul de ulei, completați dacă este necesar 

5. frână de mână și frână de picior Verificați performanța de funcționare 

6. dispozitivul de lucru Adăugați unsoare de lubrifiere 

8. servofrână Verificați nivelul de ulei, completați dacă este necesar 

La fiecare 50 de ore/în fiecare săptămână 

7. Ulei de transmisie Verificați nivelul de ulei, completați dacă este necesar 

9. arbore ventilator, arbore de transmisie și 

puncte de ungere 
Adăugați unsoare de lubrifiere 

10. Bolț arbore de transmisie Verificați gradul de strângere 

3. rezervor de combustibil Goliți sedimentele și apa 

La fiecare 100 de ore/la fiecare două săptămâni 

11. anvelope Verificați presiunea și gradul de strângere 

12. punte față și spate Verificați nivelul de ulei, completați dacă este necesar 

13. discuri de frână Verificați gradul de strângere 

14. filtru de aer Curățați și înlocuiți elementul de filtru 

La fiecare 250 de ore/în fiecare lună 

15. supapă motor Verificați jocul supapelor, reglați-l dacă este necesar 

16. filtrul ulei de transmisie Înlocuiți elementul de filtru 

17. curea ventilator motor Verificați tensionarea 

18. Filtru de combustibil motor Înlocuiți elementul de filtru 

20. carter motor 
Schimbați uleiul (în primele 50 de ore) și înlocuiți filtrul 

de ulei 

La fiecare 500 de ore/în fiecare trimestru 

19. bolț de fixare la șasiu a punților față și spate Strângeți 

13. discuri de frână Verificați nivelul de uzură 

La fiecare 600 de ore 

7. Ulei de transmisie Schimbați uleiul (în primele 100 de ore) 

La fiecare 1000 de ore/la fiecare șase luni 
12. punte față și spate Schimbați uleiul (în primele 250 de ore) 

4. rezervor de ulei hidraulic Schimbați uleiul și înlocuiți elementul de filtru 

8. servofrână Schimbați uleiul  

3. rezervor de combustibil Goliți rezervorul și filtrul 

 Observații:     1. Pentru detalii referitoare la întreținerea fiecărui motor, consultați 

manualul de întreținere și operare aferent motorului diesel, pentru detalii privind 

întreținerea consultați manualul de întreținere. 

2. Comanda 7, schimbați uleiul la fiecare 1000 de ore (în primele 100 de ore) când se 

folosește transmisie cu arbore fix. 

3. Comanda 12, schimbați uleiul la fiecare 1000 de ore (în primele 500 de ore) când se 

folosește tipul de arbore umed. 
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1.4  Semne privind siguranța și poziția lor 

Figura 1-17 Semn de avertizare pentru șocuri electrice        Figura 1-18 Notificare de citire a manualului de întreținere 

Figura 1-9 Opriți motorul și scoateți cheia din contact înaintea operațiilor de întreținere 

Figura 1-20 Semn pentru cârligul de ridicare 

Figura 1-21 Semn comutator negativ  Figura 1-22 Semn pentru locul de fixare 



 

1.5 Instrumente și comenzi 

Figura 1-23 Semn scurgere antigel Figura 1-24 Semn pentru antigel 

Figura 1-25 Nu vă apropiați de ventilator cât timp motorul este în funcțiune 

Figura 1-27 Semn spate (Sunt pe 
cele două laterale ale contragreutății). 

1.5 Instrumente și comenzi 
 
1.5.1 Alcătuirea sistemului de comandă 

Figura 1-29 (a) 

Figura 1-26 Semn baterie 

Figura 1-28 Semn ulei hidraulic 
(Se află în partea frontală a rezervorului de ulei hidraulic.) 



 

1.5 Instrumente și comenzi 

Figura 1-29 (b) Alcătuirea instrumentelor și comenzilor 

1. Voltmetru 

2. Manometru pentru presiunea de frânare 

3. Ecran de afișare 

4. Tahometru 

5. Indicator de temperatură apă motor 

6. Indicator de temperatură ulei convertizor de cuplu 

7. Comutator pentru ștergătorul geamului din față 

8. Comutator pentru ștergătorul geamului din spate 

9. Comutator pentru alarma de rotație (opțional) 

10. Pedală de accelerație 

11. Cazan 

12. Comutator lampă de direcție 

13. Buton claxon 

14. Pârghie de operare echipamente de lucru 

15. Blocare manetă de pilotare (opțional) 

16. Cotieră 

17. Supapă comutatoare de frână 

18. Buton frână de mână 

19.  Comutator eter de pornire la rece (opțional) 

20. Extinctor (opțional) 

21. Comutator lămpi instrumente 

22. Întrerupător basculant semnal situații de urgență 

23. Întrerupător basculant lampă de lucru pe față 

24. Întrerupător basculant lampă de lucru pe spate 

25. Întrerupător basculant capotă spate 

Lampă de lucru 

26. Levier schimbător de viteze 27. Pedală de frână 

28. Comutator încălzitor combustibil (opțional) 

29. Comutator preîncălzire combustibil (opțional) 

Grup de comutatoare I 

Grup de comutatoare II 
(Se află în partea 

dreaptă sus în cabină) 

Comutator 

Grupa I 



 

1.5 Instrumente și comenzi 

1.5.2 Explicarea funcțiilor 

Nr. Denumire Funcție Notă 

1 Voltmetru Indică tensiunea de la nivelul întregului utilaj.  

2 
Manometru pentru 

presiunea de frânare 
Poate afișa presiunea atmosferică de frânare.  

3 Ecran de afișare 

      frână de parcare            presiune scăzută ulei de motor 

      presiunea atmosferică scăzută de frânare 

       baterie încărcată 

 

4 Tahometru Poate afișa viteza reală de funcționare a motorului.  

5 
Indicator de temperatură 

apă motor 
Poate afișa temperatura apei de răcire a motorului.  

6 

Indicator de temperatură 

ulei  

convertizor de 

cuplu 

Poate afișa temperatura uleiului convertizorului de cuplu. 

Întrerupeți lucrul când 

temperatura depășește 110°C, 

încetiniți turațiile motorului ca 

să se răcească. 

7 

Comutator pentru 

ștergătorul geamului din 

față 

Se folosește pentru comanda ștergătorului geamului din 

față 
 

8 

Comutator pentru 

ștergătorul geamului din 

spate 

Se folosește pentru comanda ștergătorului geamului din 

spate 
 

9 
Comutator 

alarmă de rotație 
Se folosește pentru comanda alarmei de rotație. Opțional 

10 Pedală de accelerație Poate controla admisia de ulei în motor.  

11 Cazan Se folosește pentru rezerva de apă folosită de pulverizator. Opțional 

12 
Comutator lampă 

de direcție 
Se folosește pentru comanda lămpii de direcție. 

Lampa de direcție din stânga 

se aprinde la trecerea 

comutatorului înainte. Lampa 

de direcție din dreapta se 

aprinde la trecerea 

comutatorului în spate. 

13 Buton claxon Apăsați pentru declanșarea claxonului.  

14 
Pârghie de operare 

echipamente de lucru 

Se folosește pentru acționarea cupei la înclinare sau 

retragere și acționarea catargului pentru ridicare, coborâre 

sau flotare. 

 

15 
Blocare manetă de 

pilotare 
Se folosește pentru blocarea manetei de pilotare. Opțional 

16 Cotieră Se folosește pentru susținerea brațului.  

17 
Supapă comutatoare de 

frână 
Se folosește pentru întreruperea puterii la aplicarea frânei. 

Pentru cutia de viteze cu 

arbore fix. 

18 Buton frână de mână 

Ridicați butonul pentru aplicarea frânei și apăsați-l pentru 

decuplarea frânei. Când presiunea atmosferică de frânare 

este mai mică de 0,45MPa, maneta este ridicată. 

 



1.5 Instrumente și comenzi 

Nr. Denumire Funcție Notă 

19 
Comutator eter de pornire 

la rece 

Lichidul de pornire eter trebuie ejectat la apăsarea 

butonului. 
Opțional 

20 Extinctor Se folosește la stingerea incendiilor. Opțional 

21 
Comutator lămpi 

instrumente 
Se folosește pentru comanda lămpilor din instrumente.  

22 
Întrerupător basculant 

semnal situații de urgență 

Se folosește pentru aprinderea celor patru lămpi de direcție 

când utilajul este în parcare de avarie. 
 

23 
Întrerupător basculant 

lampă de lucru față 
Se folosește pentru comanda lămpii de lucru de pe față.  

24 
Întrerupător basculant 

lampă de lucru spate 
Se folosește pentru comanda lămpii de lucru de pe spate.  

25 

Întrerupător basculant 

lampă de lucru capotă 

spate 

Se folosește pentru comanda lămpii de lucru de pe capotă.  

26 
Levier schimbător de 

viteze 

De împins înainte pentru a trece în viteza I și II; de tras în 

spate pentru marșarier viteza I și II; de adus în centru 

pentru viteză neutră. 

 

27 Pedală de frână Frânează utilajul când apăsați pedala.  

28 
Comutator încălzitor 

combustibil 
Comandă încălzirea agentului de răcire al motorului. Opțional 

29 
Comutator încălzitor 

combustibil 
Comandă preîncălzirea combustibilului. Opțional 

1.5.3 Operarea schimbătorului de viteze 

Figura 1-30 Manetă schimbător de viteze Figura 1-31 Imagine reală cu maneta schimbătorului de viteze 

Înainte I 
Neutru 
  
Înapoi 
  

Înainte II 



 

1.5 Instrumente și comenzi 

1.5.4 Operarea echipamentelor de lucru (Figura 1-32 și 1-33) 

Figura 1-33 Imagine reală cu pârghiile de comandă 

1.5.5 Frână de parcare (și pentru situații de urgență) (Figura 1-34) 

Figura 1-34 Ilustrație cu frâna de parcare 

Figura 1-32 Pozițiile pârghiilor de comandă 

Înainte 

Dreapta 

În spate 

Stânga 

Înclinare înapoi 

Ridicare catarg 

Neutru 

Flotare 
Coborâre catarg 

Înclinare 
înainte 

Frână 

Degajare frână 



1.5 Instrumente și comenzi 

1.5.6 Reglarea scaunului 

Figura 1-35 Scaun (două direcții, cu pernă) 

1.5.7 Locul de instalare al extinctorului 

Aveți specificat locul de instalare pentru extinctor (1 kg, cu suport), pe arborele de acționare vertical 

din dreapta scaunului.. Specificația șuruburilor de montare este M5 x 25 și distanța între centrele găurilor de 

montare este de 87 mm. Puteți pregăti extinctorul și suportul chiar dvs. sau le puteți cumpăra de la 

centrul de piese de schimb al companiei noastre. (Figura 1-36) 

Loc de instalare pentru 
extinctor 

Figura 1-36 Loc de instalare pentru extinctor 



1.6 Reguli de operare 

1.6 Reguli de operare 

1.6.1 Reguli de siguranță 

A. Reguli de siguranță 

• Numai persoanele instruite pot opera și întreține utilajul. 

• Nu operați încărcătorul dacă nu vă simțiți bine sau dacă luați medicamente 

sau consumați alcool. Operarea încărcătorului când nu vă simțiți bine poate 

conduce la accidentarea dvs. sau a celorlalți. (Figura 1-37) 

• Când lucrați cu alte persoane, faceți-le să înțeleagă comunicarea prin 

semne. 

Figura 1 - 37 

B. Apărătoare de siguranță 

• La operarea sau întreținerea încărcătorului, scoateți apărătorile de siguranță. 

• La operarea sau întreținerea încărcătorului, purtați cască de protecție din materiale dure, 

ochelari de siguranță, încălțăminte de siguranță, haine reflectorizante, pelerină, antifoane și mănuși. La împrăștierea 

de deșeuri metalice sau curățarea reziduurilor din filtrul de aer cu un ciocan sau aer comprimat, purtați ochelari de 

protecție, cască de protecție și mănuși groase. (Figura 1-38) 

• Nu purtați îmbrăcăminte largă deoarece se poate prinde ușor în pârghiile de comandă sau piesele mobile 

producând accidente. 

• Nu purtați îmbrăcăminte murdară de unsoare pentru că poate lua foc. 

• Aerul comprimat poate vătăma persoanele. Purtați pelerină, îmbrăcăminte de protecție și încălțăminte de siguranță 

când folosiți aer comprimat ca să curățați ceva. Presiunea maximă a aerului comprimat nu trebuie să depășească 

0,3 Mpa. (Figura 1-39) 

• Verificați dacă apărătorile de siguranță sunt normale sau nu înainte de utilizare. 

Figura 1 - 38 Figura 1 - 39 

C. Restructurare neautorizată 

Orice restructurare neautorizată a acestui încărcător poate conduce la pericole sau vătămări corporale. Înainte de 

restructurarea încărcătorului, contactați XCMG Construction Machinery Co., Ltd. ( XCMG ) sau agentul autorizat. 

Producătorul nu trebuie tras la răspundere pentru avarii produse prin restructurarea neautorizată a 

utilajului. 



 

1.6 Reguli de operare 

1.6.2 Operare în siguranță 

A. Familiarizați-vă cu încărcătorul. 

• Numai tehnicienii autorizați pot opera și întreține încărcătorul. 

• La operarea sau întreținerea utilajului, respectați toate regulamentele și 

notificările privind siguranța. 

• Citiți manualul de operare al încărcătorului, studiați structura, întreținerea și 

operarea încărcătorului și familiarizați-vă cu toate butoanele, mânerele și 

contoarele. (Figura 1-40) 

 

 

 

• Asigurați-vă că ați înțeles toate reglementările referitoare la operare, 

familiarizați-vă cu toate semnalele folosite în procesul de lucru. Dacă există 

unsoare în zona de operare, ștergeți-o imediat deoarece se pot produce 

alunecări. (Figura 1-41) 

 

 

• Înainte și după operarea utilajului, verificați fiecare sistem al acestuia. 

Verificați dacă toate aparatele de siguranță și protecție sunt sau nu în stare 

de siguranță. Verificați toate anvelopele pentru uzură și dacă au presiunea 

atmosferică normală. Se produc avarii și accidente dacă neglijați pierderile 

de ulei, pierderile de apă, deformările, piesele desprinse și zgomotele 

anormale. Verificați frecvent încărcătorul. (Figura 1-42) 

Figura 1 - 41 

B. Când vă ridicați de pe scaun, blocați următoarele dispozitive: 

• Înainte de a vă ridica de pe scaun, blocați pârghiile de comandă și trageți în afară maneta frânei de  parcare. 

Atingerea neatentă a pârghiilor de comandă neblocate poate produce accidente. 

• Când părăsiți încărcătorul, așezați echipamentele de lucru pe sol și blocați pârghiile de comandă, apoi opriți motorul. 

Blocați toate dispozitivele cu cheia. Luați cheile întotdeauna cu dvs. 

 

 

C. Urcarea și coborârea pe/de pe încărcător 

• Inspectați scara și balustrada înainte și după ce vă urcați pe și coborâți de 

pe autoîncărcător. Ștergeți uleiul, lubrifiantul și noroiul de pe scară și 

balustradă. 

• Nu săriți pe sau de pe încărcător. Nu vă urcați sau nu coborâți niciodată de 

pe încărcător dacă este în mișcare. (Figura 1-43) 

Figura 1 - 43 

Figura 1 - 42 

Figura 1 - 40 



 

1.6 Reguli de operare 

• La urcarea în sau coborârea de pe încărcător, stați cu fața la încărcător, apucați balustrada și pășiți pe scară și 

asigurați-vă că aveți corpul stabil. 

• Nu apucați nicio pârghie de comandă când urcați în sau coborâți de pe utilaj. 

• Nu urcați pe sau nu coborâți de pe încărcător folosind scara din spate sau anvelopele. 

• Nu vă urcați pe și nu coborâți de pe încărcător cărând unelte sau alte materiale. Folosiți funii pentru ridicarea 

uneltelor sau a altor materiale. 

 

D. Prevenirea incendiilor 

Combustibilul și lubrifiantul folosite de încărcător sunt materiale combustibile, 

deci apropierea de încărcător cu flăcări este periculoasă. (Figura 1-44) 

• Păstrați combustibilul și lubrifiantul departe de focuri. 

• Opriți motorul când injectați combustibil. Fumatul și flăcările sunt interzise 

în timpul injectării de ulei. 

• Înșurubați toate capacele rezervoarelor de ulei. 

• Folosiți recipiente marcate pentru păstrarea lichidelor combustibile și 

puneți-le în locuri fixe. Persoanelor neautorizate nu trebuie să li se permită 

să le folosească. 

• Mutați materialele combustibile departe de suprafața încărcătorului, 

asigurându-vă că pe suprafața încărcătorului nu există cârpe murdare cu 

unsoare sau materiale combustibile. 

• Nu sudați sau nu perforați conductele cu lichide combustibile. Înainte de 

sudarea sau perforarea conductelor, folosiți lichide necombustibile și 

curățați conductele. 

• Când încărcătorul este în funcțiune, țineți evacuarea tobei de eșapament departe de 

materiale combustibile, precum iarbă uscată sau deșeuri de hârtie ș.a.m.d. (Figura 1-45) 

• Alegeți cu atenție locurile de parcare și țineți piesele fierbinți ale încărcătorului departe de materiale combustibile. 

Figura 1 - 46 

Figura 1 - 44 

Figura 1 - 45 

• Preveniți apariția de pierderi pe la conducte și furtunuri. Înlocuiți țevile și 

furtunurile deteriorate. Folosiți țevi și furtunuri reparate sau curățate. 

• Bateria poate produce gaze explozive. Nu permiteți apropierea de baterie  

cu țigarete aprinse și flăcări. Întrețineți bateriile în strictă conformitate cu 

manualul de operare. 

• La verificarea spațiilor întunecate, nu folosiți flăcări pentru iluminare. 

(Figura 1-47) 

• Dacă apar incendii pe șantierul de construcții, treceți comutatorul bateriei în 

poziția „0”. 

Figura 1 - 47 



 

1.6 Reguli de operare 

E. Deplasarea pe drumuri 

• Echipamentele de lucru atașate pe față pot obstrucționa câmpul vizual al 

operatorului. Când aveți cupa încărcată cu o sarcină, greutatea se 

concentrează pe cele două roți din față ale încărcătorului. Luați în calcul  

stabilitatea când vă deplasați pe drumuri. (Figura 1-48) 

• Ceața, funinginea și nisipul pot obstrucționa câmpul vizual al operatorului. 

• Investigați în prealabil locul de muncă, observați starea drumului, rămâneți 

vigilenți la obstacole, nămol, zăpadă și gropi. 

• Înainte de deplasarea pe autostrăzi și drumuri publice, consultați în 

prealabil manualul de operare și respectați regulile locale de circulație. 

Nu produceți ambuteiaje și traversați rapid intersecțiile. (Figura 1-49) 

• Asigurați-vă că înțelegeți toate regulile și semnalele de operare. Operatorul 

trebuie să cunoască semnificația fiecărui semnal și semn din prima privire. 

 

 

F. Extinctor și trusă de prim ajutor 

Luați măsuri conform următoarelor aspecte dacă apar vătămări corporale sau 

incendii. 

• Trebuie să pregătiți un extinctor și să știți cum se folosește. 

• La locul de muncă trebuie să fie pregătită o trusă de prim ajutor. Actualizați 

conținutul trusei de prim ajutor cu produse medicale noi. (Figura 1-50) 

• Trebuie să știți cum să vă salvați în cazul producerii de incendii sau dacă 

vă accidentați. 

• Trebuie să existe afișate niște numere de telefon utile într-un loc vizibil, cum ar fi numere de telefon pentru contactat 

medici sau spitale. Asigurați-vă că toate personale cunosc aceste numere de telefon și știu metoda de comunicare. 

 

G. Apărare împotriva strivirii sau tăierii 

• Nicio parte a corpului nu trebuie să ajungă niciodată în zona de lucru a pieselor mobile de pe încărcător. La mișcarea 

echipamentelor de lucru, spațiul dispozitivelor de articulație se va mări sau micșora. Apropierea de această 

zonă se poate solda cu vătămări corporale. Dacă este necesară intrarea în acest spațiu dintre piesele mobile, 

opriți motorul și blocați echipamentul de lucru. (Figura 1-51) 

Figura 1 - 51 

Figura 1 - 50 

Figura 1 - 49 

Figura 1 - 48 



 

1.6 Reguli de operare 

• Susțineți fiabil și ferm încărcătorul când trebuie să lucrați sub utilaj. Nu vă 

bazați pe cilindru să susțină încărcătorul. Accesoriile pot cădea dacă 

dispozitivul de comandă se mișcă sau dacă aveți pierderi de ulei pe la 

conducte. (Figura 1-52) 

• Nu efectuați ajustări când încărcătorul sau motorul este în funcțiune. 

(Figura 1-53) 

• Evitați toate piesele rotative și cele în funcțiune. 

• Asigurați-vă că nu există obiecte diverse între paletele ventilatorului. 

Paletele unui ventilator în rotație pot arunca sau rupe obiectele existente în 

ventilator. 

• Este periculos să verificați motorul când este în funcțiune, evitați să o 

faceți. 

 

H. FOPS și ROPS (Dacă aveți FOPS și ROPS pe utilaj) 

FOPS și ROPS sunt instalate la interiorul cabinei și sunt integrate în ea. Scopul instalării ROPS și FOPS este de a 

proteja operatorul utilajului și a-l feri de accidentare în cazul căderii de obiecte pe cabină sau în cazul răsturnării 

utilajului. Sistemul ROPS este conceput cu funcția nu numai de a suporta sarcina utilajului la răsturnare, ci și de a 

absorbi șocurile de la o asemenea sarcină. 

De notat următoarele aspecte: 

• Dacă ROPS și FOPS sunt avariate din cauza căderii de obiecte sau a răsturnării utilajului, atunci rezistența sistemului 

ROPS și FOPS se va reduce oarecum, rezultatul fiind acela că ROPS și FOPS pot să nu mai reușească să protejeze 

operatorului. Într-un asemenea caz, consultați-vă cu XCMG sau distribuitorul autorizat pentru sfaturi de tratare a 

acestui aspect. 

• Pentru a obține o protecție efectivă a operatorului, operatorul trebuie să își prindă bine centura de siguranță chiar 

dacă are ROPS pe utilaj. Prin urmare, este obligatoriu ca operatorul utilajului să își pună centura de siguranță la 

deplasarea cu utilajul. Chiar dacă nu se observă semne anormale, se recomandă puternic înlocuirea centurii de 

siguranță la fiecare trei ani. 

• Este strict interzisă perforarea, găurirea sau sudarea la interiorul cabinei. Altminteri, ROPS încorporată va suferi 

daune severe. 

• Dacă este obligatoriu să se modifice structura cabinei, pentru a evita orice daune posibile la sistemul ROPS, 

consultați-vă cu XCMG înainte de a efectua orice modificare. 

Figura 1 - 52 

Figura 1 -53 



1.6 Reguli de operare 

I. Despre dispozitivul de pornire cu eter (dacă încărcătorul este prevăzut cu un dispozitiv de pornire cu eter). 

(Figura 1-54) 

• Eterul este un material otrăvitor și inflamabil. 

• Inhalarea sau contactul cu eterul este nociv. 

• Locul unde se folosește eter trebuie să fie bine aerisite. 

• Nu fumați la înlocuirea eterului. 

• Aveți grijă la foc atunci când folosiți eter. 

• Nu puneți butelia de eter în spațiul de locuit sau în cabină. 

• Puneți butelia de eter într-un loc umbrit. 

• Puneți butelia golită într-un loc sigur. Nu gătiți la ea și nu o perforați. 

• Păstrați butelia de eter departe de persoanele neavizate. 

 

J. Notificări despre accesorii 

• La instalarea și folosirea unui accesoriu, citiți manualul aferent. 

• Nu folosiți accesorii neautorizate de XCMG Construction Machinery Co., Ltd. sau agenții săi. 

Accesoriile neautorizate pot crea pericole și pot afecta negativ funcționarea normală. 

• XCMG Construction Machinery Co., Ltd. nu trebuie trasă la răspundere pentru pagubele și accidentele produse prin 

utilizarea de accesorii neautorizate. 

 

1.6.3 Pornire în siguranță 

A. Îmbrăcămintea operatorului 

Operatorul trebuie să poarte echipamente de protecție, conform situației reale. 

Echipamentele de protecție includ cască de protecție, îmbrăcăminte de 

protecție, încălțăminte de siguranță, ochelari de protecție, mănuși și aparat de 

protecție respiratorie (Figura 1-55). 

B. Analizați mediul înconjurător de la locul de muncă înainte de a începe lucrul. (Figura 1-56) 

• Analizați mediul înconjurător de la locul de muncă înainte de a începe 

lucrul. Fiți atenți la condițiile anormale ce pot conduce la accidente 

periculoase. 

• Familiarizați-vă cu terenul și condițiile la sol de la locul de muncă, alegeți 

cea mai sigură metodă de lucru. 

• Faceți terenul de la locul de muncă mai ferm și nivelați-l înainte de a începe 

lucrul. Dacă locul de muncă este prea nisipos, stropiți apă pe pământ înainte 

de a începe lucrul. 

• Când lucrați pe drumuri publice, alocați o persoană ca administrator de trafic sau instalați garduri în jurul locului de 

muncă și câteva semne de avertizare care să indice „Intrarea interzisă”. 

• Asigurați o ventilație bună și eficientă înainte de a lucra în spații închise, evitați toxicoza rezultată de la gaze 

reziduale. 

Figura 1 -55 

Figura 1 - 56 

Figura 1 - 54 



 

1.6 Reguli de operare 

• Unele conducte de apă, țevi de gaze și cabluri electrice pot fi îngropate în pământ. Observați 

aceste poziții de îngropare și evitați deteriorarea țevilor. 

• Înainte de a lucra în apă superficială sau la trecerea printr-un mal nisipos, inspectați albia apei și 

verificați adâncimea și viteza de curgere. Împiedicați contactul osiei motoare cu apa. Curățați și verificați 

găurile de lubrifiere după terminarea lucrului. 

 

C. Verificați încărcătorul înainte de pornire 

Verificați încărcătorul înainte de munca zilnică, efectuați insistent întreținerea zilnică. Tratați cu seriozitate stările 

anormale, reparați imediat avariile și raportați-le personalului de conducere. 

• Luați aminte la pierderile de ulei, pierderile de apă, șuruburile desprinse, 

zgomotele anormale și piesele pierdute. 

• Asigurați-vă că ați decuplat bara de blocare. 

• Verificați nivelul de ulei al lichidului de răcire și cel de combustibil și de 

ulei din carterul motorului. Verificați să nu fie blocate filtrele de aer. 

• Asigurați-vă că toate dispozitivele de iluminare și lămpile funcționează 

normal, reparați-le pe cele cu anomalii 

• Asigurați-vă că toate contoarele și instrumentele de măsură sunt normale,  

puneți pârghiile de operare în pozițiile corecte. 

• Curățați geamurile cabinei și toate lămpile pentru un câmp vizual bun. 

• Pentru un câmp vizual bun, rotiți oglinzile retrovizoare la un unghi corespunzător. Înlocuiți oglinzile retrovizoare 

deteriorate. 

• Nu lăsați scule sau piese în jurul scaunului operatorului. Vibrațiile pot produce căderea acestor scule sau piese și 

deteriorarea pârghiilor de comandă sau a comutatoarelor. 

• Reglați unghiul scaunului până ce operatorul se simte confortabil și asigurați-vă că v-ați pus centura de siguranță și 

că este de încredere. 

Înlocuiți centura de siguranță după 3 ani. 

• Asigurați-vă că extinctorul este în regulă. 

• Curățați unsoarea și noroiul de pe balustradă, scară și încălțăminte pentru a evita alunecările. (Figura 1-57) 

 

D. Pornirea încărcătorului 

• Tija indicatoare a comutatorului de pol negativ de la interiorul cadrului din spate trebuie să fie în poziția „I”. 

• Înainte de a vă urca pe încărcător, asigurați-vă că nu există persoane în sau în jurul încărcătorului. Cereți persoanelor 

neavizate să stea la distanță de încărcător. Apoi puneți încărcătorul în funcțiune. 

• Nu porniți motorul dacă pârghia de comandă are o etichetă cu „A nu se pune în funcțiune”. 

• La început, așezați-vă pe scaun și reglați-l până ce vă simțiți confortabil. Puneți-vă centura de siguranță. 

• Familiarizați-vă cu toate dispozitivele de alarmă și contoarele și dispozitivele de operare. 

• Trebuie să puneți în funcțiune cazanul pentru preîncălzirea motorului când utilajul lucrează în medii geroase și dacă 

utilajul are instalat un cazan de încălzire. Apoi porniți motorul - după preîncălzire. (Închideți supapa de comandă a 

aparatului de aer condiționat pentru conductele de aer cald înainte de a folosi cazanul de încălzire și porniți robinetul 

de apă circulată al cazanului. Urmați manualul de instrucțiuni pentru folosirea cazanului și acordați atenție 

atenționărilor). 

Figura 1 - 57 
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• Trebuie să puneți în funcțiune sistemul de preîncălzire a combustibilului ca 

să preîncălziți circuitele de ulei și combustibilul când utilajul lucrează în 

medii geroase, dacă utilajul are instalat un sistem de preîncălzire a 

combustibilului. 

(Urmați manualul de instrucțiuni pentru folosirea sistemului de preîncălzire 

și acordați atenție atenționărilor). 

• Asigurați-vă că ați decuplat frâna de parcare și toate pârghiile de comandă 

sunt în poziția neutră. 

• Claxonați pentru a reaminti persoanelor din apropiere să se îndepărteze. (Figura 1-58) 

• Porniți motorul conform manualului de operare. 

• Motorul trebuie pus în funcțiune numai când operatorul rămâne în cabină. Pornirea motorului prin scurtcircuitarea 

demarorului este interzisă. Această operație nu numai că poate avaria instalația electrică, dar este  și periculoasă. 

• Consultați manualul de operare înainte de a folosi dispozitivul de pornire la rece cu eter. Aveți grijă la foc deoarece 

eterul este un material combustibil. 

• Este interzisă folosirea eterului când motorul are instalat un preîncălzitor în formă de dop. 

 

E. Verificare după pornirea încărcătorului. (Figura 1-59) 

Inspectați încărcătorul după punerea în funcțiune și înainte de a începe lucrul, potrivit elementelor de mai jos. 

• Dacă apar zgomote sau vibrații anormale cât timp motorul este în funcțiune, 

înseamnă că încărcătorul are probleme. Rezolvați-le și raportați-le 

personalului de conducere. 

• Verificați reglajul vitezei motorului în viteză neutră. 

• Acordați atenție tuturor contoarelor și aparatelor și lămpilor de alarmă. 

Asigurați-vă că pot funcționa normal și că rămân în domeniul reglementat. 

• Încercați să acționați toate pârghiile de comandă și asigurați-vă că sunt 

flexibile. 

• Încercați schimbătorul de viteze pentru a vedea dacă este corectă poziția 

vitezelor. 

• Inspectați pedala de frână și pedala de accelerație și dacă direcția este 

sensibilă sau nu la viteză mică. 

• Asigurați-vă că alarma de marșarier funcționează normal. 

• Asigurați-vă că frâna de mână este decuplată. 

• Trebuie să închideți robinetul de circulare al apei aferent cazanului de încălzire când motorul este pornit, dacă 

utilajul primit are instalat un cazan de încălzire. 

Figura 1 - 59 

Figura 1 -58 
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1.6.4 Conducere în siguranță 

A. Asigurați siguranța dvs. și a celorlalți 

• Cultivați obiceiuri corecte de operare pentru asigurarea siguranței. 

• Claxonați înainte de pornirea încărcătorului. Porniți încărcătorul după ce ați 

confirmat că totul este normal. 

• Asigurați-vă că nu există persoane sau obstacole în apropierea încărcătorului. 

(Figura 1-60) Figura 1 - 60 

•    Nu scoateți brațele sau picioarele în afara cabinei. Vă puteți accidenta. 

Nu puneți brațele sau picioarele pe dispozitivele de operare. (Figura 1-61) 

Figura 1 - 61 

•  Concentrați-vă pe operarea utilajului deoarece o neatenție de moment se 

poate transforma într-o tragedie. Fiți atenți la persoanele din jur și claxonați 

pentru a-i atenționa. (Figura 1-62) 

Figura 1 - 62 

•   Nu conduceți încărcătorul cu ușile și geamurile deschise. 

Dar ușa sau fereastra fixă nu sunt restricționate de acest regulament. 

Figura 1 - 63 

•  Încărcătorul nu este destinat transportului de persoane. Deci nu se permite. 

•  Folosirea cupei la transportul de persoane sau ca platformă de lucru este 

foarte periculoasă. (Figura 1-64) 

Figura 1 - 64 
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• Respectați regulile de circulație când conduceți încărcătorul pe drumuri 

publice, nu provocați ambuteiaje și treceți repede prin intersecții. 

(Fig. 1-65) 

• Conduceți încărcătorul cu amabilitate pe drumurile publice. Păstrați 

distanța față de celelalte vehicule. 

Figura 1 - 65 

PERICOL 

Frâna de siguranță poate produce vătămări corporale! 
Este foarte periculos să treceți de la viteză de mers înainte pe viteză de marșarier 
când încărcătorul se deplasează la mare viteză. 

B. Transport sub sarcină maximă 

• Este periculos să conduceți încărcătorul având cupa ridicată sus și încărcată 

complet. Când transportați sarcini, alegeți o viteză adecvată și țineți cupa 

deasupra solului la 500~600mm, astfel încât să coboare centrul de greutate 

al încărcătorului și să se asigure stabilitatea. (Fig. 1-66) 

 

 

 

• Încărcătura nu trebuie să depășească limita sarcinii nominale. De evitat 

suprasarcinile. XCMG Construction Machinery Co., Ltd. nu trebuie să fie 

trasă la răspundere pentru vătămarea corporală sau pagubele produse 

persoanelor și avarierii utilajului din cauza suprasarcinii. (Fig. 1-67) 

• Evitați deplasarea în grabă, frâna de siguranță, virajele bruște și 

depășirile când transportați sarcini. 

• Operarea impetuoasă a echipamentelor de lucru este periculoasă. 

Acționarea impetuoasă a echipamentelor de lucru pot arunca încărcătura sau 

pot răsturna încărcătorul. (Fig. 1-68) 

C. Depășirile de viteză sunt interzise 

• Familiarizați-vă cu performanța încărcătorului și alegeți viteza 

corectă, în funcție de condițiile reale. Determinați cea mai adecvată 

rută și metodă de lucru și obțineți cooperarea persoanelor în baza acestor 

alegeri. (Figura 1-69) 

Figura 1 - 67 

Figura 1 - 68 

Figura 1 - 69 

Figura 1 - 66 
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• Înaintați încet cu încărcătorul pentru a-l menține sub control. 

• Deplasarea în viteză, virajele bruște sau frâna de siguranță sunt interzise  

la deplasarea cu încărcătorul pe un drum accidentat sau în pantă. 

• Controlul asupra volanului este dificil la deplasarea cu încărcătorul pe 

teren denivelat sau drum accidentat. Aveți mare grijă și preveniți 

răsturnarea. (Figura 1-70) 

Figura 1 -70 

• Turați motorul lin și nu întoarceți încărcătorul când merge la viteză mare. 

(Figura 1-71) 

Figura 1 -71 

D. Mențineți o vizibilitate bună 

•  Când vizibilitatea este limitată, viteza trebuie redusă. Claxonați pentru a 

reaminti persoanelor din apropiere să se îndepărteze și pentru a evita o 

operare bruscă. (Figura 1-72) 

Figura 1 -72 

• Vremea rea, precum: furtuni de nisip, ceață deasă și ploaie torențială, poate 

poate reduce parțial sau complet vizibilitatea. Reduceți viteza și claxonați. 

• La încărcarea de bunuri voluminoase, aveți grijă la ridicare, mișcare și 

schimbarea vitezelor. Asigurați-vă că nu intră nicio persoană în zona de 

lucru, și o persoană care să acționeze ca ghid este necesară. (Figura 1-73) 

• Calcularea greșită a distanțelor și necunoașterea terenului pot apărea pe 

timp de noapte, așadar mențineți o viteză corespunzătoare, adecvată pentru 

nivelul de iluminare din jur. 

• Aprindeți lămpile de pe față și pe cele de sus când lucrați pe timp de 

noapte. (Figura 1-74) 

Figura 1 - 74 

Figura 1 -73 
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E. Obstacole 

• La trecerea prin locuri cu multe obstacole, precum acoperișuri și verande, nu 

permiteți coliziunea utilajului cu ele. 

• Reduceți viteza când vă deplasați sau virați în spații limitate. Asigurați-vă că 

nu există obstacole în jur. 

• Când starea drumului este proastă, operați cu grijă utilajul și evitați pierderea 

stabilității. (Figura 1-75) 

F. La deplasarea în condiții severe 

• Nu lucrați singuri în zone periculoase. Investigați starea drumurilor, intensitatea 

podurilor și topografia locului de muncă în prealabil. (Figura 1-76) 

• Observați scufundarea roților și performanța de frânare când vă deplasați în 

mlaștini și teren  afânat. 

• Nu permiteți contactul fundului osiei motoare cu apa când lucrați în ape 

superficiale și mlaștini. 

• Evitați apropierea prea mult de streșini și șanțuri adânci. 

Există un pericol ca greutatea și vibrațiile utilajului să producă prăbușirea 

terenului, iar utilajul poate cădea sau se poate răsturna. 

• Când lucrați în zone periculoase, cu pericol de cădere de stânci sau de răsturnare, puneți în funcțiune dispozitivele de 

protecție (FOPS și ROPS). 

• Când lucrați în continuu pe vreme de ploaie, condițiile de lucru se pot modifica din cauza ploii. Așa că aveți mare 

grijă. Când lucrați în zone unde s-au produs cutremure sau explozii, dați dovadă de multă precauție. 

• Când lucrați pe teren cu zăpadă, reduceți volumul de încărcare și fiți atenți la patinare. (Figura 1-77) 

G. Deplasarea în pantă 

• Deplasarea în lateral sau virajele în pantă sunt foarte periculoase. Nu 

încercați astfel de operații. (Figura 1-78) 

• Nu cotiți brusc în pantă. Virajele pot fi efectuate numai pe teren plat. 

Reduceți viteza și unghiul de bracare când lucrați pe dealuri, maluri și în 

pantă. 

• Urcarea sau coborârea în pantă este de preferat în locul trecerii printr-o alee sau pe trotuare. 

• Alegeți o treaptă corespunzătoare de viteză înainte de a coborî în pantă și nu schimbați viteza în timpul coborârii. 

Figura 1 -78 

Figura 1 -77 

Figura 1 -75 

Figura 1 - 76 
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• Centrul de greutate al încărcătorului se va concentra pe roțile din față sau pe cele din spate la deplasarea 

în pantă. Prin urmare, aveți grijă și evitați frânarea de urgență. 

• La deplasarea în pantă, pe maluri sau dealuri, duceți cupa aproape de sol și mențineți-o la o înălțime de 20- 

30 cm de la sol. În situații de urgență, coborâți cupa pe sol, ceea ce poate ajuta oprirea încărcătorului împiedicându-l 

să se răstoarne 

• Deplasarea în pantă sub sarcină maximă. (Figura 1-79) 

* Folosiți viteza I 

* Mențineți încărcătorul pe mers înainte când vă deplasați în susul dealului 

și pe mers în spate când vă deplasați în josul dealului. 

* Nu cotiți 

• Dacă este necesar să frânați încărcătorul la deplasarea în josul dealului, 

apăsați pedalei de frână fără să întrerupeți alimentarea. Nu puneți 

schimbătorul de viteze în poziție neutră. Când viteza este mai mare decât 

cea nominală, apăsați pedala de frână pentru reducerea vitezei. 

• Dacă motorul nu mai funcționează la deplasarea încărcătorului în pantă, 

apăsați pedala de frână până la capăt și lăsați cupa pe sol, apoi aplicați 

frâna de parcare pentru fixarea încărcătorului. 

• Dacă gradientul pantei este mai mic de 15°, repetați procedura de mai sus și  

puneți pârghiile de comandă în pozițiile de neutru, apoi porniți din nou motorul. (Figura 1-80) 

H. Aveți grijă la virarea încărcătorului. 

Pentru a preveni accidentele, chiar dacă încărcătorul este echipat cu alarmă de marșarier și oglinzi retrovizoare, 

este necesară respectarea următoarelor reguli înainte de deplasarea utilajului și a echipamentului de lucru. 

• Claxonați pentru a reaminti persoanelor din apropiere. 

• Asigurați-vă că nu există persoane sau obstacole în apropierea încărcătorului. 

Verificați în special zona din spatele încărcătorului deoarece este invizibilă 

din poziția operatorului. (Figura 1-81) 

• Trebuie desemnată o persoană care să ghideze transportul când se lucrează în 

locuri periculoase sau cu vizibilitate slabă. 

• Nimeni nu trebuie să poată intra în zona de deplasare sau de întoarcere fără 

aprobare. 

• Nu schimbați direcția de deplasare când încărcătorul merge la viteză mare. Figura 1 - 81 

Figura 1 - 80 

Figura 1 -79 
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Figura 1 - 86 

1.6.5 Siguranță 

A. Cultivați bune obiceiuri de operare. 

• La operarea încărcătorului, operatorul trebuie să stea în scaun și să își pună 

centura de siguranță. Încărcătorul trebuie să fie întotdeauna ținut sub 

control. (Figura 1-82) 

 

 

 

 

• Operarea manetelor trebuie să fie corectă. (Figura 1-83) 

 

 

 

 

 

 

 

• Reparați avariile imediat dacă apar și fiți atenți la zgomote anormale pentru a 

distinge cauzele avariilor. Nu reparați piese aflate în funcțiune. (Figura 1-84) 

 

 

 

 

 

 

• Nu suprasolicitați. Performanța dincolo de capabilitatea  încărcătorului este 

extrem de periculoasă. Este foarte periculos să nu se respecte instrucțiunile 

de operare. Investigați greutatea încărcăturii în prealabil, pentru a evita 

suprasarcinile. XCMG nu trebuie trasă la răspundere pentru avarii și 

vătămări corporale produse prin suprasarcină. (Figura 1-85) 

 

 

 

• Pornirea în trombă este sinucidere. Pornirea în trombă nu numai că poate 

avaria încărcătorul, dar poate și accidenta operatorul. Nu încercați 

niciodată. (Figura 1-86) 

Figura 1 - 82 

Figura 1 -83 

Figura 1 - 84 

Figura 1 -85 
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• Încărcătorul trebuie aliniat pe verticală la grămada de încărcat. Dacă 

manipulați grămada dintr-o direcție oblică, încărcătorul se poate 

dezechilibra. (Figura 1-87) 

• Analizați mediul înconjurător înainte de a începe lucrul. 

• Verificați condiția terenului înainte de a trece prin tuneluri sau peste poduri. 

• Când se lucrează pe vreme cu vânt puternic, operați încărcătorul sub 

protecția vântului. 

• Aveți grijă când încărcătorul trebuie ridicat în cea mai înaltă poziție. 

Ridicarea sarcinii în poziție înaltă este periculoasă deoarece dezechilibrează 

încărcătorul. Prin urmare, deplasați încărcătorul încet și aveți grijă la 

înclinarea cupei înainte. (Figura 1-88) 

Figura 1 -87 

• La cooperarea cu un camion, evitați coliziunea cupei cu camionul. Nu 

permiteți niciunei persoane să stea sub cupă și nu țineți cupa suspendată 

peste cabina camionului. (Figura 1-89) 

• Înainte de deplasarea încărcătorului, observați cu atenție zona din spate. 

(Figura 1-90) 

• Întrerupeți lucrul când vizibilitatea este slabă din cauza fumului, ceții dese 

și prafului suspendat în aer. Pregătiți dispozitive de iluminare dacă locul de 

muncă este întunecat. 

• Când lucrați noaptea, respectați următoarele elemente. 

a. Asigurați-vă că a fost pregătit un număr suficient de dispozitive de 

iluminare. 

b. Asigurați-vă că toate luminile de lucru ale încărcătorului funcționează 

normal. 

c. Noaptea este normal să apreciați greșit distanțele și  înălțimea obiectelor. 

d. Când lucrați noaptea, opriți încărcătorul și verificați-i frecvent starea și 

verificați starea mediului înconjurător. 

• Înainte de a traversa un pod sau alte construcții, asigurați-vă că este 

suficient de solid ca să suporte încărcătorul. (Figura 1-91) 
Figura 1 -91 

Figura 1 -90 

Figura 1 -89 

Figura 1 -88 
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• Încărcătorul este un utilaj special. Nu folosiți capul sau altă parte a 

echipamentului de lucru ca să scarificați, mutați sau împingeți ceva.    

(Figura 1-92) 

Figura 1 -92 

B. Observați mediul înconjurător 

•  Persoanele neimplicate în lucrări nu trebuie să intre în zona de lucru. Când 

mecanismele de lucru ale încărcătorului se mișcă în sus și în jos, iar 

încărcătorul propriu-zis se mișcă în spațiu, este de asemenea interzisă 

intrarea în zona de lucru a echipamentului de lucru. Dacă utilajul nu poate 

lucra, fixați mai întâi ferm echipamentul de lucru. (Figura 1-93) 

Figura 1 -93 

• Când lucrați în zonă de costișă sau pe maluri care se pot prăbuși ușor, operați 

încărcătorul cu metoda care prezintă cea mai mare siguranță și desemnați un 

ghid care să vă ajute. (Figura 1-94) 

• La descărcarea de pământ sau pietre de la înălțime, siguranța locului de 

descărcare trebuie luată în considerare. 

• Când materialul este aproape de mal sau încărcătorul este aproape de vârful 

unei pante, viteza încărcătorului va crește abrupt la descărcarea încărcăturii. 

Prin urmare, țineți minte să decelerați încărcătorul. 

• La ramblee sau excavare și descărcare în apropierea unei costișe, trebuie să 

creați o grămadă și apoi să folosiți a doua grămadă ca să o împingeți pe 

prima. (Figura 1-95) 

Figura 1 -94 

Figura 1 -95 

C. Asigurați ventilația înainte de a lucra în spații închise. 

•   Dacă unele operații trebuie executate într-un spațiu închis sau în locuri slab 

ventilate, trebuie deschise ferestrele pentru ventilație. Dacă deschiderea 

ferestrelor nu poate asigura o ventilație suficientă, vor fi necesare 

ventilatoare. (Figura 1-96) 

Figura 1 - 96 
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• Pregătiți mai multe extinctoare înainte de a lucra în spații închise 

și țineți minte unde le-ați pus și metoda de utilizare. (Figura 1-97) 

D. Stați departe de locurile periculoase 

• Dacă aerul emis de la toba de eșapament este ejectat pe materiale 

combustibile sau țeava de evacuare este aproape de ele, vor izbucni ușor 

incendii. Prin urmare, când sunteți în apropiere de materiale combustibile 

sau periculoase, precum ulei, bumbac, hârtie, iarbă uscată sau substanțe 

chimice, trebuie să se acorde o atenție deosebită. (Figura 1-98) 

E. A se feri de liniile de înaltă tensiune 

•   Nu permiteți intrarea utilajului în contact cu liniile de înaltă tensiune. Chiar și apropierea de liniile de înaltă tensiune 

poate produce șocuri electrice. Păstrați o distanță de siguranță față de liniile de înaltă tensiune conform tabelului de 

mai jos. 
 

Tensiune Distanță minimă de siguranță 

Tensiune joasă 
100-200V 2m 7ft 

6.600V 2m 7ft 

Înaltă tensiune 

22.000V 3m 10ft 

66.000V 4m 14ft 

154.000V 5m 17ft 

187.000V 6m 20ft 

275.000V 7m 23ft 

500.000V 11m 36ft 

• Procedați după cum urmează pentru prevenirea accidentelor 

☆ Dacă riscul de a intra în contact cu cabluri electrice este evident, consultați departamentul electric local înainte de 

începerea lucrului. 

☆ Purtați încălțăminte din cauciuc și mănuși din cauciuc. Puneți un covoraș de cauciuc pe scaunul operatorului. 

Împiedicați intrarea în contact a oricărei părți a corpului cu șasiul metalic. 

☆ Desemnați un ghid care să vă atenționeze când încărcătorul se apropie de cablurile electrice. 

☆ Operatorul nu trebuie să iasă din cabină dacă echipamentul de lucru a intrat în contact cu cabluri electrice. 

☆ Nimeni nu trebuie să se apropie de încărcător când se lucrează în apropierea liniilor de înaltă tensiune. 

☆ Trebuie să aflați tensiunea liniilor de înaltă tensiune de la departamentul electric înainte de începerea lucrului. 

Figura 1 - 98 

Figura 1 -97 



 

1.6 Reguli de operare 

1.6.6 Parcare în siguranță 

• Alegeți un loc cât mai plat posibil pentru parcarea încărcătorului, lăsați echipamentul de lucru pe sol. 

• Nu parcați încărcătorul în pantă. Dacă parcarea încărcătorului în pantă este inevitabilă, gradientul pantei nu trebuie 

să depășească 1/5. În același timp, folosiți pene pentru fixarea roților, apoi coborâți echipamentul de lucru pe sol. 

• Dacă încărcătorul are probleme sau trebuie parcat în locuri cu trafic intens, instalați un gard, steaguri de semnalizare 

sau stâlpi de avertizare în jurul încărcătorului. Luați câteva măsuri ca încărcătorul să fie clar vizibil celorlalte 

vehicule. Încărcătorul și gardul și steagurile de semnalizare nu trebuie să blocheze traficul. 

• Descărcați toată încărcătura înainte de oprirea încărcătorului, lăsați echipamentul de lucru pe sol și blocați toate 

pârghiile de comandă, trageți în sus frâna de parcare și puneți-o în poziția de frânare. Blocați toate dispozitivele și 

luați cheile. La coborârea de pe încărcător, stați cu fața la utilaj în timpul coborârii și mențineți stabilitatea corpului. 

Săritul de pe încărcător este interzis. 

• Nu vă urcați pe încărcător cât timp este în funcțiune. 

 

1.6.7 Măsuri de precauție pentru vreme rece 

• Recomandăm încărcătorul de temperaturi scăzute alpin pentru locurile cu temperaturi scăzute. 

• Injectați soluția corespunzătoare de ulei și antigel în utilaj în funcție de temperatura amplasamentului de instruire la 

temperaturi scăzute. 

• Goliți apa din rezervorul de gaz după terminarea lucrului. 

• Dacă se preconizează o perioadă îndelungată de oprire a utilajului până la următoarea operațiune, treceți comutatorul 

bateriei în poziția „O”. 

• La terminarea lucrului, îndepărtați gheața, zăpada, apa sau noroiul de pe fire, prize, comutatoare și senzori sau 

suprafețele lor. Dacă nu efectuați această operație, vor îngheța și utilajul nu va mai funcționa data viitoare. 

• Încălziți complet încărcătorul înainte de lucru. Dacă încărcătorul nu a fost încălzit complet, va avea reacții lente și se 

pot produce accidente. 

• Acționați fiecare pârghie de comandă pentru circularea uleiului hidraulic în instalația hidraulică pentru încălzire. 

Încărcătorul va funcționa bine. 

• Dacă electrolitul din baterie are gheață, nu încărcați bateria cu electricitate. Nu folosiți altă sursă de curent electric 

pentru pornirea motorului. O astfel de operație este periculoasă pentru că poate aprinde bateria. 

• La încărcarea de electricitate sau când folosiți alte surse de curent electric pentru pornirea motorului, asigurați-vă că 

electrolitul s-a dezghețat și verificați să nu existe nicio pierdere înainte de pornire. 

• Nu recomandăm ca utilizatorii să adauge singuri dispozitivul de preîncălzire sau dispozitivul de încălzire în cabină. 

Dacă este necesar, apelați la distribuitorul nostru și XCMG nu își asumă nicio responsabilitate pentru defecțiuni 

produse prin modificări nepermise. 

 

  



 

1.7 Metodă de lucru 

1.7 Metodă de lucru 

Aplicați o treaptă de viteză mică pentru deplasarea 

încărcătorului și apropiați-vă de grămada de încărcătură, 

introduceți cupa în grămadă. 

Ridicați brațele de ridicare și acționați pârghia de 

comandă a cupei pentru a o înclina pe spate de 2-

3 ori ca să încărcați complet materialul. 

Țineți cupa înclinată pe spate la limita maximă și 

ridicați-o la 40cm deasupra solului. 

1.7.1 Performanță de excavare 

Performanța de excavare constă în inserarea cupei în halda de materiale și încărcarea sau lopătarea ei. 

Performanța de excavare include lopătare și săpare. 

Țineți cupa paralelă cu solul. 

A. Operație de lopătare 

Țineți cupa paralelă cu solul la deplasarea încărcătorului, introduceți cupa complet în grămadă, ridicați 

brațele de ridicare și dați încărcătorul înapoi. Acționați cupa de 2-3 ori pentru înclinarea ei pe spate. 

În plus, când introducerea cupei în grămada de materiale este dificilă, scuturați cupa prin deplasarea manetei de 

înclinare în spate și în față ca să umpleți cupa. 

La executarea de excavații, sarcina trebuie aplicată uniform pe cele două laterale ale 
cupei. 
Este interzisă folosirea a numai o latură a cupei pentru ca purtătoare de sarcină. ATENȚIE 

Dacă derapează roțile, reduceți forța aplicată pe pedala de accelerație 
și sarcină și evitați operațiile forțate. 

ATENȚIE 
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Țineți cupa puțin înclinată înainte. 

Ridicați brațul de ridicare și țineți cupa 

înclinată pe spate. 

Duceți încărcătorul pentru umplerea cupei cu 

material (adâncimea de tăiere poate fi reglată prin 

acționarea manetelor brațului de ridicare și cupei). 

Țineți cupa înclinată pe spate la limita maximă și ridicați-o 

de la sol la o înălțime de 40cm. 

B. Operație de săpare 

Unghiul de înclinație corect al cupei este de 0~10°. 

Deplasați încărcătorul la viteză mică, ridicați brațul de ridicare după introducerea cupei la 10~30cm și, în același 

timp, înclinați cupa pe spate. Cu cât sapă mai puțin cupa, cu atât mai ușor merge încărcătorul. 

1.7.2 Performanță de încărcare 

La încărcarea de nisip, pietre sau minereuri în camioane sau containere, alegeți o metodă de lucru de înaltă eficiență. 

Determinați metoda de lucru în funcție de condițiile reale. Metoda de lucru include cooperarea dintre încărcător și 

camion sau numai încărcătorul. 

ATENȚIE 

Curățați frecvent pietrișul și pietrele de pe sol folosind cupa pentru a preveni 
deteriorarea roților și suprafața drumului. 

Operație de rotație în V Operație de rotație în I 

ATENȚIE 

Acordați atenție suprafeței drumului la transport, alegeți o viteză care nu va permite 
împrăștierea materialului și coborâți cupa la deplasare. 
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A. Săpați și încărcați pe teren plat 

Țineți cupa puțin înclinată înainte, acționați brațele de ridicare și cupa pentru reglarea adâncimii de săpare în timp ce 

deplasați încărcătorul. Trebuie acordată o atenție specială când terenul prezintă variații. 

Următoarea operație trebuie executată conform „operației de săpare”. 

Operație de rotație în L Operație de rotație în T 

B. Lucrul în combinație cu un vehicul de transport 

Metoda are, conform ilustrației din figurile de mai sus, patru tipuri. Alegeți o metodă de lucru cu cea mai scurtă 

durată a ciclului. Metoda menționată mai sus folosește utilajul pentru săpătură continuă, transport și descărcare. 

Această metodă este adecvată pentru o distanță de transport de 30 - 100m în condiții normale. 

1.7.3 Pregătirea terenului 

Prin unghiul format de muchia așchietoare a cupei și sol, încărcătorul poate efectua împrăștiere de pământ, nivelarea 

solului și pozarea de fundații. 

ATENȚIE 

La efectuarea pregătirii terenului, utilajul trebuie deplasat în spate. Dacă trebuie să 
pregătiți terenul cu încărcătorul pe deplasare înainte, mențineți unghiul de înclinare 
înainte în domeniul de 0° ~10° . 

Împrăștiere de pământ 

Încărcați nisip sau pământ în cupă, apoi înclinați cupa înainte la 10° ~15° și împrăștiați nisipul sau pământul uniform, 

cu încărcătorul pe deplasare înapoi. 
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1.7.4 Împingere de pământ 

Cupa poate fi utilizată ca placă de răzuire (tip screper) pentru nivelarea terenului. Acum, umpleți cupa cu nisip sau 

pământ și țineți-o paralelă cu solul, apoi efectuați nivelarea. 

Nivelare grosieră 

Înclinați complet cupa înainte, țineți dinții cupei în contact cu solul și dați încărcătorul înapoi la 

viteză mică pentru a efectua nivelarea solului. 

 

Nivelare fină 

Umpleți cupa cu nisip sau pământ și țineți-o la orizontală, în contact cu solul. Treceți maneta brațelor de ridicare în 

poziția de „flotant” și apoi dați încărcătorul înapoi încet. 

Când lucrați pe teren dur, treceți maneta brațelor de ridicare în poziția de „flotant”, lipiți cupa de sol și răzuiți solul. 

Notificare la curățarea zăpezii 

• Asigurați siguranța când ceața vă reduce câmpul vizual. 

• Luați aminte la obiectele îngropate în zăpadă. 

• Trebuie să cunoaște pozițiile șanțurilor și bordurilor. 

• Trebuie instalate lanțuri antiderapare pe 4 roți. 

1.7.5 Curățarea zăpezii 

Acordați o atenție specială următoarelor aspecte. 

Deși îndepărtarea zăpezii este similară cu încărcarea normală, drumurile înzăpezite reprezintă o condiție specială de 

lucru, care poate conduce la derapare sau pierderea controlului asupra volanului. 

ATENȚIE 

La operații executate cu utilajul ca mai sus, temperatura apei din motor nu trebuie să 
fie mai mare de 90°C, temperatura uleiului din convertizorul de cuplu nu trebuie să fie 
mai mare de 110°C, presiunea uleiului de frânare nu trebuie să fie mai mică de 
0,44MPa. 
Altminteri, întrerupeți imediat lucrul și identificați cauza problemei. 

Evitați deplasarea în grabă, frâna de siguranță, virajele bruște și acționați cu grijă 
încărcătorul. 
   

ATENȚIE 
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1.7.6 Performanță de remorcare 

Ridicați bolțul de remorcare, aflat pe contragreutate și treceți cablul de remorcare prin el, apoi reinstalați bolțul de 

remorcare. 

Dispozitivul de frânare al vehiculului de remorcat trebuie să funcționeze normal. Altminteri, nu încercați să  îl remorcați. 

Notificări legate de performanța de remorcare 

• La remorcarea unui autoîncărcător avariat pe distanță scurtă, respectați următoarele instrucțiuni. Viteza nu trebuie să 

fie mai mare de 2Km/oră. Duceți încărcătorul avariat într-un loc sigur pentru reparații. Această metodă poate fi 

folosită numai în situații de urgență. Folosiți un camion pentru preluarea încărcătorului avariat pentru transportul pe 

distanțe mari. 

• Trebuie să se asigure protecția necesară de securitate pentru vehiculul de remorcare și încercați să preveniți orice 

accidentare a operatorilor din cauza defectării cablului de remorcare sau a tirantului. 

• Se interzice operarea vehiculului dacă operatorul nu poate controla direcția și frânarea vehiculului de remorcat. 

• Înainte de a remorca un autoîncărcător, verificați starea cablului de remorcare și a tirantului, asigurându-vă că sunt 

tensionate suficient. Rezistența cablului de remorcare trebuie să fie de 5 ori mai mare decât greutatea încărcătorului. 

Cablul de remorcare se poate utiliza și pentru a trage un încărcător blocat în noroi sau în pantă. 

• Lanțurile nu se pot  utiliza pentru remorcare deoarece se pot rupe producând victime. Desemnați un observator postat 

într-un loc sigur, care să poată opri operațiunea de remorcare dacă se rupe sau se desprinde cablul de remorcare. 

Sistați operațiunea de remorcare când vehiculul remorcat se poate deplasa singur. 

• Trebuie asigurat unghiul minim de remorcare, care nu trebuie să fie mai mare de 30° . 

• Remorcarea bruscă poate rupe cablul de remorcare. Se recomandă remorcarea încet și lin. 

• În condiții normale, mărimea vehiculului de remorcare trebuie să fie egală cu cea a încărcătorului de remorcat și 

vehiculul de remorcare trebuie să aibă performanța de frânarea corespunzătoare, putere suficientă și o greutate care să 

întrunească solicitările în ceea ce privește panta de remorcare și distanța de remorcare. 

• La remorcarea unui încărcător avariat în josul pantei, este necesar un vehicul mai mare care să meargă în urma 

încărcătorului pentru a preveni rularea încărcătorului avariat. 

• Forța de remorcare trebuie să varieze în funcție de condițiile de teren. Dacă terenul este nivelat și neted, forța de 

remorcare necesară este mică. Dacă terenul este prost, forța de remorcare este mare. 

• Dacă motorul utilajului este încă în funcțiune, încărcătorul avariat poate fi deplasat numai pe o distanță scurtă, numai 

în cazuri speciale, atunci când sistemul de putere și de direcție al utilajului încă mai pot fi acționate. Rețineți că 

utilajul poate fi remorcat numai pe o distanță scurtă, de ex. remorcare pentru scoaterea din noroi sau pentru aducerea 

la marginea drumului. 

• Înainte de remorcare, mențineți direcția încărcătorului pe direcția de remorcare. 

Cablul de remorcare trebuie fixat ferm în poziție. 

ATENȚIE 
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• O metodă necorespunzătoare de remorcare sau un cablu de oțel de proastă calitate poate conduce la victime sau 

pagube. Prin urmare, respectați următoarele aspecte. 

Δ Vehiculul de remorcare și utilajul remorcat trebuie să aibă instalate structuri ROPS și FOPS. 

Δ Alegeți un cablu de oțel de înaltă calitate și purtați mănuși când manipulați cablul. 

Δ Înainte de a coopera cu ceilalți muncitori, discutați și determinați semnalele pe care le veți folosi. 

Δ Dacă motorul și sistemul de frânare al încărcătorului avariat prezintă probleme, consultați producătorul respectiv 

pentru reparații. 

Δ Remorcarea unui încărcător în pantă este periculoasă. 

Δ Cablul de oțel de folosit pentru remorcare trebuie să fie suficient de puternic pentru remorcarea utilajului avariat. 

Nu trebuie să existe nicio persoană între utilajul de remorcare și cel remorcat. 

Δ Țineți cârligul utilajului remorcat aliniat la utilajul de remorcare. 

Δ Nu urcați pe cablurile de remorcare cu picioarele. 

 

1.8 Alimentare cu ulei și apă 

1.8.1 Avertismente 

• Depunerile din ulei trebuie eliminate. Motorina trebuie lăsată la precipitat pentru 72 de ore. Gradul de curățenie al 

instalației hidraulice trebuie să atingă -/20/17 ( GB/T14039-2002 ), altminteri, va conduce la căderea cupei și uzura 

excesivă a pompei. 

• Injectorul de ulei și piesele aferente trebuie să fie curate și trebuie să se prevină pătrunderea apei și murdăriei în ulei. 

• Țineți încărcătorul la nivel când verificați cantitatea de ulei. 

• La temperaturi ambientale diferite, folosiți uleiuri de vâscozitate și marcă diferite. Respectați instrucțiunile aferente. 

• Nu trebuie amestecate sau înlocuite diferite tipuri de ulei. Altminteri, poate produce îmbătrânirea elementelor din 

cauciuc și abraziunea prematură. 

• La schimbarea uleiului, trebuie înlocuit și filtrul aferent. 

• Verificați pentru pierderi de ulei din instalație după injectarea uleiului. 

1.8.2 Metodă de injectare 

A. Injectați ulei în rezervorul de ulei hidraulic 

•   Verificarea uleiului: 

Verificați nivelul de ulei din rezervorul de ulei hidraulic. Țineți minte că nivelul de ulei trebuie să fie peste semnul 

din mijlocul jojei de ulei. Când este necesar, completați cantitatea cu ulei nou. 

ATENȚIE 

La verificarea nivelului de ulei, cupa trebuie așezată orizontal pe sol și motorul trebuie 
oprit. 

Evitați opărirea la verificarea și înlocuirea uleiului și a lichidului de răcire. 

ATENȚIE 
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B. Umplerea rezervorului de combustibil 

• Verificarea nivelului de combustibil 

Rezervorul de combustibil este prevăzut cu un indicator de nivel. Păstrați nivelul de combustibil întotdeauna peste 

2/3 de la marcajul inferior. 

• Golirea reziduurilor 

Eliminați apa și murdăria depusă în rezervorul de ulei pe la bușonul de golire. În același timp, curățați 

bușonul de umplere cu combustibil și filtrul de ulei. Dacă filtrul este deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou. 

 

C. Umplerea cu ulei de frână 

Pompa de servofrână este prevăzută cu două cupe de ulei. 

• Verificarea nivelului de ulei de frână 

Verificați nivelul de ulei de frână. Distanța dintre suprafața uleiului și bușonul de umplere cu ulei trebuie să fie de 

15~25mm. 

Completați cu ulei nou când este necesar. 

ATENȚIE 

Nu trebuie amestecate uleiuri de branduri diferite. Uleiurile minerale nu trebuie 
folosite ca lichid de frână. 

D. Umplerea cu ulei a sistemului de transmisie 

Umpleți cu ulei sistemul de transmisie pe la țeava de ulei. Verificați nivelul de ulei conform manualului aferent cutiei 

de viteze. 

 

E. Umplerea cu ulei a punților față și spate 

• Verificarea uleiului 

Deșurubați bușonul de umplere cu ulei și verificați nivelul de ulei. Dacă suprafața uleiului este aproape de bușon, 

cantitatea este suficientă. Umpleți cu ulei nou când nivelul de ulei nu este suficient. 

 

F. Umplerea motorului cu ulei 

• Verificarea nivelului de ulei  

Δ Scoateți joja de ulei și ștergeți-o, apoi introduceți-o din nou și apoi scoateți-o pentru verificare. 

Δ Nivelul de ulei este corect dacă suprafața uleiului este între marcajul superior și cel inferior al jojei. Dacă nivelul 

de ulei este sub marcajul inferior, completați cu ulei nou până ce ajunge la marcajul superior. 

Δ Verificarea nivelului de ulei poate fi efectuată numai înainte de lucru sau după scoaterea motorului din funcțiune 

pentru 15 minute. 

Δ Verificați iar gradul de curățenie al uleiului. Dacă uleiul este contaminat excesiv, înlocuiți-l complet cu ulei nou. 

 

G. Umplerea cu apă de răcire 

• Umplerea cu apă 

Dacă temperatura apei motorului este prea mare, verificați mai întâi cantitatea de apă din radiator. Completați cu 

apă dacă nivelul nu este suficient. Tot atunci, verificați să nu se colmateze radiatorul și să nu fie uzate furtunurile. 

Asigurați-vă că ați prins la loc etanș capacul radiatorului pentru a preveni evaporarea apei de răcire. 
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ATENȚIE 

Nu deschideți capacul radiatorului cât timp motorul este în funcțiune sau de-abia l-ați 
oprit. Ejectarea de apă fierbinte este foarte periculoasă. 

•    Dacă deschiderea capacului este necesară, acoperiți-l cu o cârpă. 

 
 
 
1.8.3 Tip și brand de ulei 

Tabelul 1-3: Ulei special recomandat de XCMG 

Nr. Descriere Model ulei S/N 

1 Ulei hidraulic de folosit cu XCMG (de folosit pe timp de iarnă) HL-32 
XCMGYX040201 

XCMGYX040202 

2 Ulei hidraulic de folosit cu XCMG (de folosit pe timp de iarnă) HL-46 
XCMGYX040301 

XCMGYX040302 

3 Ulei de transmisii hidraulice de grad mare de folosit cu XCMG 8# 
XCMGYX040401 

XCMGYX040402 

4 Ulei pentru angrenaje de regim greu de lucru de folosit cu XCMG 85W/90 GL-5 XCMGYX040603 

5 Motorină de grad mare de folosit cu XCMG 15W/40 CF-4 XCMGYX040703 

6 Motorină de grad mare de folosit cu XCMG 15W/40 CD XCMGYX040702 

7 Unsoare pe bază de litiu de folosit cu XCMG 3# XCMGYX040802 

8 Ulei de frână de folosit cu XCMG 719 XCMGYX040902 

9 Ulei pentru angrenaje de folosit cu XCMG 85W/90 GL-5 XCMGYX040602 

Tabelul 1-4: Tip și brand de ulei 

Tipuri de ulei 
Descriere Umplere cu 

ulei 

Volum 

Piese de umplut 

cu ulei 
Note 

Vara Iarna 

Combustibil 

regim ușor de 

lucru 

motorină 

(10#, 10#) 

regim ușor de 

lucru 

motorină 

(-10#, -35#) 

290 L Rezervor de combustibil  

Ulei de motor 

() 

Motorină CD 15W/40 
Pentru detalii, 

vezi 

manualul 

motorului. 

Baie de ulei a motorului 

De utilizat în condiții 

normale de lucru. 

Motorină CD 5W/30 

De utilizat la 

altitudine mare și 

zone foarte reci. 

Ulei de 

transmisie 

() 

Ulei de 

transmisii 

hidraulice 

(6#) 

Ulei de 

transmisii 

hidraulice 

(8#) 

45L Cutie de viteze 

Include și 

radiatorul și 

conductele pentru 

sistemul de transmisie. 
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Tipuri de ulei 
Descriere Umplere cu 

ulei 

Volum 

Piese de umplut 

cu ulei 
Note 

Vara Iarna 

Ulei 

hidraulic () 

L-HM46 L-HM32 

200 L Rezervor de ulei hidraulic 

De utilizat la 

altitudine mare și 

zone foarte reci. 

L-HS 22 Ulei hidraulic 

antiuzură și condens redus sau 30# 

ulei hidraulic de înaltă densitate 

Ulei pentru 

angrenaje 

() 

GL-5 85W-90 

27 L 

transmisie principală 

osie motoare și 

reducție roți 

De utilizat la mare 

altitudine și în zone 

foarte reci. GL-5 75W-90 

Unsoare 

de lubrifiere 

3# Unsoare de 

lubrifiere pe 

bază de 

litiu 

1#,2# Unsoare 

de lubrifiere pe 

bază de 

litiu 

1 Kg 

De aplicat pe bolțurile de articulații, pivoți de 

îmbinare, arbori transversali, arbori canelați și 

fitinguri la ventilatorul motorului și pompa de apă. 

Lichid 

de frânare () 
719# lichid de frânare sintetic 3 kg Baie de ulei frână  

Antigel 

lichid 

-45 Antigel lichid 
cca 45L Sistem de răcire 

Alt motor 

Caltex 55/45 Motor Cummins 

Tabelul 1-5: Ulei recomandat de aplicat în alte temperaturi ambientale 

Tipuri de ulei Descriere Temperatură de aplicare ( U ) Note 

 
Motorină pentru regim ușor de lucru (10#)  

 

≥8 

 
Motorină pentru regim ușor de lucru (5#) 

 Motorină pentru regim ușor de lucru (0#) ≥4  

Combustibil Motorină pentru regim ușor de lucru (-10#) ≥-5 GB 252-2000 

 Motorină pentru regim ușor de lucru (-20#) ≥-14  

 Motorină pentru regim ușor de lucru (-35#) ≥-29  

 Motorină pentru regim ușor de lucru (-50#) ≥-44  

 Ulei de motor 15W/40 -20~+50  

Ulei de motor 
Ulei de motor 10W/40 -30~+50 GB 11122-2006 

Ulei de motor 10W/30 -30~+40  

 Ulei de motor 5W/30 -40~+40  

Note: 

  Ulei de motor de aplicat pe motoarele seria C6121 și SC11CB220G2: 

Ulei pentru utilizare normală: ulei de motor de gradul CF-4 10W/30 sau superior. 

Ulei de folosit la mare altitudine sau în zone extrem de reci: ulei de motor CF-4 10W/30. 



 

1.8 Alimentare cu ulei și apă 

 Ulei de motor de folosit cu motoare Cummins: 

     Model ulei de motor: ulei de motor API CH-4/SG sau grad superior. 

 Grad de vâscozitate: SAE15W-40 (În caz de zone extrem de reci, cu temperaturi sub -20°C, folosiți un ulei cu un 

grad de vâscozitate de SAE5W-40 sau SAE5W-30). 

 Uleiul recomandat de Cummins este foarte utilizat. 

 Uleiul folosit pentru cutia de transmisie a axului fix cu comandă electrică este: 

 Ulei normal: ulei pentru motoare diesel CF-4 15W/40 sau Mobil 1300 (SAE 15W-40) 

 Ulei pentru regiuni alpine și platouri: ulei pentru motoare diesel CF-4 10W-30 

 Ulei hidraulic de frână umedă complet hidraulică: ulei hidraulic tehnologic Mobil 10W (API CD/SF SAE 10W) 

este disponibil pentru selecție 

 Selectați uleiul pentru osia motoare umedă conform manualului aferent sau alegeți unul de la Shanghai DESI Oil 

Co., Ltd. 

 Model de referință: ulei pentru angrenaje TITAN LS90 (TITAN GEARLS90) (cu o cantitate limitată de aditivi de 

lubrifiere) 

Performanța întrunește: Indicele de vâscozitate API GL-5: SAE85W-90 [text indescifrabil] SAE90 

 Ulei de frână pentru osia motoare umedă: 

 Se recomandă ulei hidraulic tehnologic Mobil 10W (API CD/SF SAE 10W). Note: Este interzisă utilizarea altor 

lichide de frână neaprobate! Goliți frâna osiei după înlocuirea osiei și repararea circuitelor de frână.  

★  Cele de mai sus sunt numai cu titlu de referință. Urmați instrucțiunile de întreținere aferente motorului, transmisiei, 

osiei motoare la selectarea uleiului. În principiu, se permite utilizarea de ulei la un grad de vâscozitate ridicat la 

înlocuirea uleiului cu grad de vâscozitate mic. 

★  În medii speciale, selectarea uleiului se va face în funcție de temperatura locală sau consultați XCMG și 

distribuitorii desemnați. 





2. Lubrifiere, întreținere 
și reparații 





 

2.1 Principiu general de întreținere 

2.1 Principiu general de întreținere 
 

2.1.1 Etichetă de avertizare 

• Când operatorul efectuează operații de întreținere sau realimentează utilajul, pornirea motorului sau acționarea 

manșei de către alte persoane poate produce vătămări corporale grave sau decesul operatorului. 

• Instalați o etichetă de avertizare pe manșa din cabină care să indice că se efectuează operații de service sau de 

întreținere la nivelul utilajului. Dacă este necesar, instalați etichete de avertizare în jurul utilajului. 

 

2.1.2 Cunoștințe comune 

 

• Operatorul și persoanele de service trebuie să fie instruiți și să obțină atestate profesionale aferente. Persoanele care 

nu au nimic de-a face cu inspecția și întreținerea nu trebuie să intre în zonele de lucru. Puteți desemna o persoană 

specială care să păzească zonele. 

• Reparațiile la nivelul încărcătorului trebuie să die conform prezentului manual. Dacă nu știți cum să reparați 

încărcătorul, trebuie să solicitați ajutorul producătorului. 

• Procedurile de reparații trebuie programate în prealabil. Când încărcătorul necesită reparații sau trebuie să i se 

demonteze piese, desemnați un maistru de service care să fie responsabil cu toate lucrările de service de la 

amplasament și să execute lucrările de service în ordinea programată. 

• Operatorul trebuie să poarte cască de protecție, costum de protecție cu 

mâneci și pantaloni strâmți/strâmte. Uneori, în funcție de domeniul de 

aplicare al lucrărilor de întreținere, trebuie să se poarte și ochelari de 

protecție, mănuși și mască de față (Figura 2-1) 

 

• Folosiți uneltele corespunzătoare și nu unelte stricate sau inferioare. 

  

• Pentru a evita accidentele, trebuie să coborâți întotdeauna echipamentul de 

lucru. Opriți motorul, cuplați frâna de mână și puneți pene sub roți când 

reparați încărcătorul. (Figura 2-2) 

 

 

 

• Acordați atenție autocolantelor. Cele mai importante puncte au autocolante 

pe încărcător și trebuie urmate cu strictețe. Dacă autocolantele sunt 

exfoliate sau murdare, trebuie atașate altele noi sau trebuie curățate. 

• Înainte de repararea încărcătorului, trebuie să instalați o etichetă de 

avertizare cu „Operare interzisă” sau alte semne similare în cabină pentru a 

atenționa celelalte persoane să nu atingă nicio manetă din cabină. Dacă nu 

o faceți, va fi foarte periculos pentru personalul de service și operator. 

(Figura 2-3) 

Figura 2 - 1 

Figura 2 - 2 

Figura 2 - 3 



 

2.1. Principiu general de întreținere 

• Combustibilul și uleiul sunt periculoase. Combustibilul, uleiul, unsoarea și 

linoleumul nu  trebuie expuse la niciun foc sau flacără. 

• Fumatul este interzis la adiția de ulei și în timpul inspecțiilor. (Figura 2-4) 

• Puneți la loc sigur accesoriile scoase de pe încărcător și asigurați-vă că nu 

dispar. Instalați grilaje în jurul zonelor de lucru și instalați un semn care să 

interzică apropierea persoanelor. 

• Interziceți oricăror persoane să pătrundă în zonele de lucru. 

• Păstrați zona de lucru curată și ordonată. Nu permiteți împroșcarea cu ulei 

și unsoare peste tot în zonele de lucru. Evitați focul și alunecarea.  

(Figura 2-5) 

• La verificarea sau întreținerea utilajului, cadrele trebuie blocate cu o bară de 

blocare. (Figura 2-6) 

• Când urcați pe cricuri o parte a utilajului, nu permiteți altor persoane 

să se urce pe cealaltă parte a utilajului. 

• Înainte de urcarea încărcătorului pe cricuri, blocați roțile din partea opusă în 

pene. După urcarea încărcătorului pe cricuri, puneți un tampon de 

amortizare sub ea. 

(Figura 2-7) 

Figura 2 - 7 

•  Nu reconstruiți utilajul la amplasament. 

Nu reconstruiți niciodată încărcătorul la amplasament, pentru că îi poate 

afecta funcțiile, siguranța și rezistența încărcătorului sau ale cupei. (Figura 

2-8) 

Figura 2 - 8 

Figura 2 - 6 

Figura 2 - 5 

Figura 2 - 4 



 

2.1. Principiu general de întreținere 

•   Pregătiți extinctorul înainte de a lucra în interiorul clădirilor și asigurați-vă 

că știți unde se află și cum se folosește. (Figura 2-9) 

Figura 2 - 9 
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2.2 Lubrifierea utilajului 

2.2.2 Lubrifiant și ulei recomandat (Vezi Tabelul 1-3) 

2.2.3 Instrucțiuni de urmat la reumplerea cu combustibil și ulei de lubrifiere 

Combustibilul, uleiul de lubrifiere, uleiul hidraulic, adiția de antigel și uleiul de frână se pot aprinde de la foc sau 

flăcări. Prin urmare, trebuie respectate următoarele puncte: 

• Opriți motorul când reumpleți cu combustibil sau ulei de lubrifiere. 

• Fumatul este strict interzis. 

• Curățați scurgerile de combustibil, ulei de lubrifiere, ulei hidraulic, agent antigel și ulei de frână. 

• Toate capacele rezervoarelor de combustibil, ulei de lubrifiere, ulei hidraulic, agent antigel și ulei de frână trebuie 

strânse bine. 

• Umpleți cu combustibil, ulei de lubrifiere, ulei hidraulic, adiție antigel și ulei de frână în locuri cu o ventilație bună. 

  

A. Măsuri de precauție 

• Uleiul trebuie curățat. Motorina trebuie lăsată la decantat un timp. 

• Injectorul de ulei și zona de umplere cu ulei trebuie să fie curate. Împiedicați pătrunderea de apă contaminată în ulei. 

• La verificarea cantității de ulei, utilajul trebuie ținut drept. 

• La temperaturi ambientale diferite, folosiți uleiuri de vâscozitate și marcă diferite. Respectați cu strictețe instrucțiunile 

aferente din acest manual. 

• Nu trebuie amestecate sau înlocuite între ele tipuri diferite de ulei. Altminteri, componentele din cauciuc vor 

îmbătrâni și se vor uza prematur. 

• După umplerea cu ulei sau schimbarea uleiului, verificați să nu fie pierderi de ulei. 

B. Injectați ulei în rezervorul de ulei 

hidraulic 

•   Verificarea nivelului de ulei: 

Verificați joja de ulei din rezervorul de ulei. Suprafața uleiului trebuie să fie deasupra semnului din mijloc de pe jojă. 

Când nivelul de ulei nu este suficient, completați cu ulei. 

ATENȚIE 

La verificarea nivelului de ulei, cupa trebuie așezată drept pe sol și trebuie oprit 
motorul. 

•   Înlocuiți cu ulei nou conform următorilor pași: 

Δ  Ridicați brațul de ridicare la maxim. Apoi opriți motorul. Coborâți brațul de ridicare și înclinați cupa în jos, sub 

propria greutate, pentru a lăsa uleiul de la interiorul cilindrului hidraulic să curgă complet. 

Δ  Când uleiul este cald, slăbiți dopul de golire de sub rezervorul de ulei hidraulic pentru descărcarea uleiului uzat. 

Δ  Scoateți capacul cu flanșă și curățați bușonul de umplere cu ulei și filtrul de ulei. Înlocuiți și filtrul de ulei când se 

strică. 

Δ  Reumpleți cu ulei nou până ce suprafața uleiului ajunge la semnul din mijlocul jojei. Nu se permite umplerea cu ulei 

nou direct prin bușonul de umplere cu ulei fără să se folosească filtrul de ulei. 



 

2.2 Lubrifierea utilajului 

Δ  După umplerea cu ulei nou, porniți motorul și lăsați-l să meargă la viteză mică și acționați toate manetele de 

comandă de mai multe ori pentru a purja aerul din sistemul de lucru. După aceea, este posibil ca nivelul de ulei să 

scadă ușor, fiind necesar să verificați din nou nivelul de ulei (deasupra semnului din mijlocul jojei). Dacă este 

necesar, completați cu mai mult ulei nou. 

• Descărcarea reziduurilor contaminate 

Reziduurile contaminate și apa de la interiorul rezervorului de ulei pot fi descărcate pe la dopul de scurgere. 

 

C. Injectați combustibil în rezervorul de combustibil  

• Verificarea nivelului de combustibil 

Injectați combustibil nou în rezervorul de combustibil când nivelul scade sub semnul inferior. 

• Descărcarea reziduurilor contaminate 

Scurgeți apa și reziduurile contaminate din rezervor pe la flanșa de scurgere, aflat pe fundul rezervorului. Apoi 

curățați bușonul de umplere cu combustibil și filtrul de combustibil. Înlocuiți filtrul dacă se uzează. 

• Deschideți capacul răsuflătoarei rezervorului de motorină în fiecare săptămână (trebuie în fiecare zi în medii 

prăfoase în care se lucrează mult). Scoateți elementul de filtru pentru curățare ca să evitați colmatarea circuitului de 

ulei de motor. 

D. Reumpleți cu ulei de frânare 

Există două cupe de ulei de frână (care se află pe pompele de servofrână în dreapta cadrului utilajului). 

• Verificarea nivelului de ulei 

Verificați nivelul de ulei de frână. Distanța dintre suprafața uleiului și bușonul de umplere cu ulei trebuie să fie de 

15-25mm. 

Când cantitatea de ulei nu este suficientă, completați cu ulei nou. 

• Înlocuire cu ulei nou 

Înlocuiți complet uleiul de frână conform programului cu intervalele pentru lubrifiere. La înlocuirea uleiului de 

frână, curățați cupele de ulei și înlocuiți filtrul de ulei. 

Dacă pătrunde aer în instalația hidraulică de frânare, va afecta negativ performanța de frânare a utilajului. 

Prin urmare, este necesară purjarea aerului din instalație, prin urmarea pașilor de mai jos: 

Δ   Curățați conductele hidraulice, cupele de ulei de frână, dopul de golire și dopul de aerisire. 

Δ   Umpleți cupa de ulei cu ulei de frână. 

Δ   Porniți motorul și opriți-l după ce presiunea atmosferică este până la 0,68-0,78MPa. 

Δ   Atașați un furtun hialin pe dopul de aerisire și lăsați celălalt capăt al furtunului în cupa de ulei. 

Δ   Slăbiți toate dopurile de aerisire și apăsați repetat pe pedala de frână de mai multe ori, apoi apăsați pe ea până la 

capăt, până ce iese uleiul lichid fără niciun bulb. După aceea, strângeți dopul de aerisire și eliberați pedala de 

frână. În timpul purjării aerului, reumpleți cupa de ulei cu ulei pentru a preveni pătrunderea aerului în instalația 

circuitului. 

Δ  După ce ați terminat purjarea aerului, umpleți cu ulei de frână până la nivelul recomandat. 

ATENȚIE 

Nu amestecați tipuri diferite de ulei. Și nu este permisă nici folosirea de ulei mineral 
ca ulei de frână. 



 

2.2 Lubrifierea utilajului 

Dacă este necesar să se folosească tipuri diferite de lichid de frână, goliți complet lichidul de frână vechi și 

folosiți noul lichid de frână pentru curățarea sistemului de frânare. 

 

E. Injectați ulei nou în convertizorul de cuplu și sistemul de transmisie 

Convertizorul de cuplu și sistemul de transmisie folosesc același ulei de transmisie, care trebuie verificat și înlocuit 

periodic. 

• Verificarea nivelului de ulei 

Desfaceți dopul de golire a uleiului de pe cutia de viteze. 

Dacă iese ulei pe la dopul de golire a uleiului imediat după deșurubarea dopului de golire a uleiului, înseamnă că 

aveți prea mult ulei de transmisie în cutia de viteze. Atunci, ce trebuie să faceți este să: țineți dopul de golire a 

uleiului deschis până ce nu mai curge ulei, ceea ce înseamnă că nivelul de ulei din cutia de viteze este corect. Însă, 

dacă nu curge ulei după deșurubarea dopului de golire a uleiului, înseamnă că nivelul de ulei de la interiorul cutiei de 

viteze nu este suficient. Atunci trebuie să completați cu ulei de transmisie nou până ce iese ulei pe la dopul de golire 

a uleiului. 

Verificarea nivelului de ulei pentru cutia de viteze trebuie efectuată numai după pornirea motorului. 

• Înlocuirea uleiului 

În plus față de schimbarea periodică a uleiului conform programului de întreținere, uleiul de transmisie trebuie 

înlocuit complet dacă se deteriorează calitatea uleiului sau dacă uleiul este amestecat cu un altul. 

La înlocuirea uleiului de transmisie, goliți uleiul de transmisie uzat din baia de ulei. După aceea, umpleți cu ulei nou 

pe la bușonul de umplere cu ulei. Apoi porniți motorul și lăsați-l să meargă la viteză mică pentru purjarea aerului din 

sistemul de transmisie. După terminarea purjării, veți vedea că nivelul de ulei scade puțin și va trebui să completați 

cu ulei. 

 

F. Umpleți cu ulei osia motoare de pe față și spate 

• Verificarea nivelului de ulei 

Deșurubați bușonul de umplere cu ulei și verificați nivelul de ulei. Dacă nivelul de ulei este aproape de bușon, este 

OK. Altminteri, completați cu ulei nou. 

• Înlocuirea uleiului 

Goliți uleiul uzat pe la dopurile de golire a uleiului atât de pe reductorul principal, cât și de pe reductorul de butuc. 

Deșurubați bușoanele de umplere cu ulei de pe butucii din stânga și dreapta și de pe reductoarele principale. Injectați 

ulei nou până ce iese ulei pe la bușonul de umplere cu ulei și vizorul nivelului de ulei (acum, săgeata de pe 

reductorul butucului trebuie să fie îndreptată în jos). 

 

G. Umpleți cu ulei de motor 

• Verificarea nivelului de ulei 

Scoateți joja de ulei de motor și curățați-o, apoi reinserați-o în baia de ulei a motorului și scoateți-o pentru verificarea 

nivelului de ulei. 



 

2.2 Lubrifierea utilajului 

Dacă nivelul de ulei rămâne între marcajul de sus și cel de jos de pe jojă, atunci nivelul este corect. 

Completați cu ulei nou dacă nivelul este mai mic de marcajul de jos de pe jojă până ce ajunge la marcajul de sus. 

Verificarea nivelului trebuie realizată înainte de operarea utilajului sau la 15 minute după oprirea motorului. 

După verificarea nivelului, trebuie verificate și poluarea uleiului și reziduurile amestecate. Dacă uleiul este 

contaminat, trebuie înlocuit total cu ulei nou. 

•   Înlocuirea uleiului 

Goliți uleiul uzat pe la dopul de golire a uleiului de pe baia carterului de ulei, apoi injectați ulei nou pe la 

bușonul de umplere cu ulei până ce nivelul de ulei ajunge la marcajul de sus de pe joja de ulei. 

Porniți motorul și lăsați-l să meargă puțin la viteză mică, apoi opriți motorul și verificați din nou nivelul. Dacă 

nivelul de ulei nu este suficient, completați cu ulei nou. 

Nivelul de ulei nu trebuie să depășească marcajul de sus de pe jojă. 

Uleiul de motor trebuie înlocuit numai cu motorul încă cald. 

H. Umpleți cu antigel 

•   Completarea cu apă 

Dacă temperatura apei este prea mare, verificați mai întâi nivelul apei din radiator. 

În același timp, trebuie să verificați și dacă găurile de pe elementul radiatorului sunt colmatate sau dacă s-au spart 

furtunurile. 

Capacul radiatorului trebuie prins etanș pentru a evita vaporizarea. 

•   Înlocuirea antigelului 

Antigelul trebuie înlocuit numai cu radiatorul rece. Deschideți capacul rezervorului de apă și apoi desfaceți dopul de 

golire de pe fundul radiatorului și apa poate fi golită. 

După înlocuirea antigelului, porniți motorul ca să faceți să scadă puțin nivelul de lichid. Apoi opriți motorul pentru 

reumplerea cu apă. 

Când trebuie efectuată curățarea la interior a radiatorului, umpleți mai întâi complet radiatorul cu apă și porniți 

motorul la viteză mare pentru circularea apei. Goliți iar apa prin dopul de golire. Țineți motorul în ralanti și injectați 

în același timp radiatorul cu apă curată până ce pe la dopul de golire iese apă curată. 

ATENȚIE 

Când motorul se oprește sau continuă să meargă, nu deschideți niciodată capacul 
radiatorului. 
Veți fi împroșcați cu apă la temperatură ridicată. 

* Dacă este necesar să deschideți radiatorul, acoperiți-l cu o cârpă și apoi deșurubați încet pentru deschidere. 

•    Note 

Δ Înainte de ieșirea din fabrică, utilajul a fost umplut cu antigel. Nu se permite folosirea de apă de ploaie, apă de la 

robinet sau apă din râuri. Altminteri, se va depune calcar pe rezervorul de apă al motorului diesel și pe radiatorul cu 

apă, ceea ce va duce la avarii din cauză că afectează performanța de răcire. 



 

2.3 Întreținerea utilajului 

 Δ Când folosiți antigel, la parcare pe termen lung sub 0oC, antigelul nu trebuie golit. Dacă nu se adaugă antigel, trebuie 

deschiși toți robineții de golire pentru descărcarea completă a antigelului și evitarea crăpării corpului utilajului din 

cauza înghețului. 

Δ Vara, când temperatura ambientală depășește 30oC, motorul se poate supraîncălzi ușor. Deci este mai bine să parcați 

utilajul în zone umbrite. 

 Δ Pentru a prelungi durata de viață utilă a motorului, la sfârșitul zilei de lucru, țineți motorul în funcțiune la viteză 

mică pentru circa 5 minute până ce se răcește apa și apoi opriți motorul. 

 

2.3 Întreținerea utilajului 

2.3.1 Operare frecventă și instrucțiuni 

A. Curățare 

• Curățați utilajul înainte de a efectua orice lucrări de service și întreținere pentru a preveni pătrunderea murdăriei în 

utilaj. 

• Dacă utilajul este murdar când efectuați lucrări de service și întreținere, nu puteți identifica ușor problemele și se 

poate produce împroșcarea de murdărie în ochi sau poate crea pericolul de alunecare sau accidentare din cauza 

murdăriei unsuroase de pe utilaj. (Figura 2-11) 

• La curățarea utilajului, folosiți aditivi de curățare care nu sunt inflamabili. 

• La curățarea utilajului la interior, trebuie să blocați manetele folosind 

dispozitivul de blocare pentru a preveni deplasarea mecanismului de lucru. 

Și cuplați sistemul de frânare. 

• La curățarea utilajului, purtați încălțăminte antiderapantă pentru a evita 

alunecarea pe zonele ude. Când folosiți apă la mare presiune pentru 

spălarea utilajului, purtați îmbrăcăminte de protecție. 

• Nu împroșcați apă direct pe componentele electrice (de ex.: senzor și prize 

și ștecăre). Dacă pătrunde apă în instalația electrică, poate produce avarii. 

• La curățarea elementelor de filtru cu aer comprimat, purtați îmbrăcăminte 

de protecție și ochelari de protecție. (Fig.2-12) 

 

B. Susținerea mecanismului de lucru 

• La ridicarea cupei, demontați consola de siguranță și blocați-o pe tija  

pistonului cilindrului brațului de ridicare, ceea ce poate preveni retragerea cilindrului brațului de ridicare. 

• Treceți pârghia de comandă în poziția de neutru și blocați-o cu sistemul de blocare. 

 

C. Iluminare 

• La verificarea nivelului de combustibil, lubrifiant, electrolit în bateria de acumulatoare sau produs de curățare pentru 

geamuri, trebuie folosit corpul de iluminat rezistent la explozii. Altminteri, există pericolul de explozii. 

Figura 2 - 12 
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2.3 Întreținerea utilajului 

• Dacă operatorul lucrează pe întuneric fără iluminare, există pericolul de vătămări corporale. Prin urmare, trebuie să 

existe iluminare. 

• Chiar și pe întuneric, nu se permite utilizarea de brichete sau foc. Există un pericol de incendii. Se pot produce 

explozii când gazele emise de bateria de acumulatoare intră în contact cu focul. 

• La folosirea utilajului ca sursă de curent electric pentru iluminare, urmați instrucțiunile din acest manual. 

D. Lucrul în spații închise 

Gazul evacuat de motor este otrăvitor și dacă trebuie să lucrați în 

spații închise, trebuie să folosiți dispozitive de ventilație. Dacă nu ați 

instalat dispozitive de ventilație, trebuie să deschideți ușile și ferestrele. 

(Figura 2-13) 

E. Lucrul sub utilaj 

• Opriți încărcătorul pe teren neted și coborâți pe sol toate mecanismele de 

lucru înainte de a lucra sub încărcător. 

• Blocați roțile cu cale de roată. 

• Este periculos să se lucreze sub utilaj folosind numai mecanismul de lucru 

pentru susținere. 

• Nu lucrați niciodată sub utilaj fără o susținere bună. (Figura 2-14) 

 

F. Lucrul deasupra utilajului 

• Când efectuați întreținere deasupra utilajului, asigurați-vă că picioarele sunt pe zone curate și că nu există bariere. 

Respectați următoarele instrucțiuni pentru a preveni căderea. 

Δ  Nu există unsoare de lubrifiere și lubrifiant împroșcat(ă) pe utilaj. 

Δ  Nu lăsați unelte împrăștiate peste tot. 

Δ  Fiți atenți pe unde călcați când sunteți sus pe utilaj. 

• Nu săriți direct de pe utilaj pe sol. La urcarea pe sau coborârea de pe utilaj, stați cu fața la utilaj și folosiți scara și 

balustrada 

• Folosiți dispozitivul de protecție în situații speciale. 

• Capota motorului este netedă și alunecoasă. Nu se permite urcarea persoanelor pe ea. 

• Urcarea pe anvelope este periculoasă. Nu vă urcați niciodată pe anvelope. 

• La curățarea geamurilor din față ale cabinei, trebuie să stați pe apărătoare de noroi sau pe cadrul din față. 

 

G. Service la nivelul utilajului cu motorul pornit 

Pentru a evita vătămările corporale și accidentele, nu efectuați lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune. Dacă 

trebuie efectuate lucrări de întreținere cu motorul pornit, urmați instrucțiunile următoare: 

Figura 2 - 14 
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2.3 Întreținerea utilajului 

• Desemnați o persoană care să stea pe scaunul șoferului și să fie gata să oprească motorul în orice moment. 

• Nu atingeți țeava de eșapament sau piesele la temperaturi ridicate, cum ar fi tubul de capăt, toba de eșapament etc. 

pentru a evita arsurile/opărirea. 

• Când lucrați aproape de o piesă în rotație, există riscul de prindere și tragere de către piesele rotative. Prin urmare, 

trebuie acordată o atenție deosebită. 

• Nu atingeți nicio manetă de comandă. Dacă este necesară acționarea unei 

manete de comandă, avertizați mai întâi celelalte persoane și cereți-le să 

plece. 

• Nu atingeți niciodată paletele în rotație ale ventilatorului sau cureaua 

ventilatorului, deoarece sunt/este foarte periculoasă(e). (Figura 2-15) 

• Nu umblați la piese pe care nu le înțelegeți. 

 

H. Nu lăsați nimic să cadă la interiorul utilajului 

• La deschiderea capacului sau a gurii de umplere cu ulei pentru reparații, trebuie să aveți grijă să nu scăpați nimic la 

interiorul utilajului. Dacă scăpați ceva la interiorul utilajului, poate produce avarii și trebuie să le scoateți. 

• Nu trebuie să aveți în buzunare unelte și piese inutile la întreținerea utilajului. 

 

I. Obiecte grele 

• Când folosiți ciocane, purtați ochelari de protecție, cască de protecție și îmbrăcăminte de protecție. Este necesară o 

tijă de cupru de folosit ca amortizare, de pus între ciocan și piesele pe care le loviți. 

• Dacă se folosește un ciocan pentru lovirea unei piese dure, cum ar fi un pivot sau un lagăr, există riscul să vă sară 

așchii în ochi. Prin urmare, trebuie acordată o atenție deosebită. 

• Folosiți uneltele și sculele grele cu grijă și evitați căderea lor. 

 

J. Reparații prin sudare 

Sudurile trebuie efectuate de muncitori calificați în locuri cu echipamente corespunzătoare. Se pot produce gaze, foc 

sau șocuri electrice la sudare. Prin urmare, este interzis persoanelor necalificate să execute operațiile. La sudare trebuie 

respectate instrucțiunile următoare: 

• Capătul bateriei trebuie deconectat pentru a preveni explodarea bateriei. 

• Deconectați racordul cu clemă de pe panoul de comandă al calculatorului pentru transmisie (se află în cutia de 

comandă, la dreapta scaunului șoferului în cabină) pentru a preveni arderea panoului la sudare; După terminarea 

reparațiilor, inserați la loc conectorul cu clemă pe panoul de comandă în mod corespunzător, conform cerințelor, 

altminteri nu veți putea porni sau folosi utilajul. 

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

• La sudare se pot produce vapori inflamabili și scântei. Și dacă se produc în apropierea echipamentelor hidraulice sau 

a conductelor, pot produce incendii. Prin urmare, sudarea în locurile menționate mai sus trebuie interzisă. 

• Dacă scânteile de la sudură cad direct pe furtunuri de cauciuc, fire electrice sau conducte sub presiune, conductele 

pot exploda brusc, izolația firelor electrice se va deteriora. Folosiți apărători pentru protecția lor. 

Figura 2 - 15 
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• Când sudați în apropierea anvelopelor, trebuie acordată o atenție specială pentru că pot exploda. (Figura 2-16) 

• La suduri, trebuie să se poarte îmbrăcăminte de protecție. 

• Ventilația de la locul de sudură trebuie bine pregătită. (Figura 2-17) 

• Îndepărtați toate materialele inflamabile și locul trebuie echipat cu un extinctor. 

Figura 2 - 16 

2.3.2 Verificarea și întreținerea instalațiilor/sistemelor 

A. Inspecții și service la sistemul de răcire 

• Când tocmai ați terminat lucrul, temperatura uleiului hidraulic, temperatura uleiului și apei din motor și radiator este 

foarte mare și fluidele sunt încă sub presiune. În acest moment, orice încercare de deschidere a rezervorului de ulei, a 

radiatorului, de golire a uleiului sau apei sau de schimbare a filtrului poate produce arsuri grave. Așteptați să le scadă 

temperatura și respectați programul necesar când efectuați operațiile de mai sus. 

• Pentru a preveni împroșcarea cu ulei fierbinte, opriți motorul, lăsați apa să se răcească și deschideți încet pentru 

degajarea presiunii. La verificarea temperaturii, apropiați mâna de partea frontală a radiatorului de apă, verificați 

temperatura aerului. Dar fiți atenți să nu atingeți radiatorul. 

• Pentru a preveni împroșcarea cu ulei fierbinte, opriți motorul și lăsați uleiul să se răcească. Deschideți încet capacul 

rezervorului de ulei fierbinte pentru degajarea presiunii. Când verificați dacă a scăzut temperatura uleiului, apropiați 

mâna de partea frontală a radiatorului pentru uleiul hidraulic și uleiul convertizorului de cuplu. Și verificați 

temperatura aerului.  Nu atingeți radiatorul. 

• Nu atingeți corpul motorului sau toba de eșapament, tubul terminal de evacuare și releul când utilajul este încă 

fierbinte și evitați opărirea. (Figura 2-18) 

• Nu scoateți senzorul de temperatură pentru uleiul de motor, senzorul de temperatură pentru apă, senzorul 

convertizorului de cuplu și tuburile aparatului de aer condiționat ca să nu vă opăriți. 

Figura 2 - 18 
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2.3 Întreținerea utilajului 

• Sistemul de răcire conține materiale alcaline. Prin urmare, fiți atenți să nu permiteți atingerea sistemului de răcire cu 

pielea și ochii. 

• La înlocuirea lichidului de răcire, a uleiului de motor, a uleiului de transmisie și a filtrelor de ulei etc., folosiți un 

recipient corespunzător pentru aceste lichide și uleiuri. Eliminarea lichidelor uzate trebuie să fie conformă cu 

reglementările și regulile locale. 

• Când trebuie să scoateți tuburile aparatului de aer condiționat, rețineți că nu trebuie să expuneți tuburile la foc sau 

flăcări. Altminteri, veți suferi vătămări corporale din cauza gazului nociv. 

 

B. Inspecții și service la instalația hidraulică 

• Înainte de orice inspecții și service la instalația hidraulică, blocați în siguranță cilindrii hidraulici și alte dispozitive 

hidraulice. Lăsați uleiul hidraulic să se răcească, apoi degajați toată presiunea din instalația hidraulică. 

• Nu îndoiți și nu loviți conductele sub presiune înaltă. Nu montați niciodată tuburi și furtunuri cu îndoituri 

anormale sau deja stricate. 

• Dacă unele tuburi sau furtunuri folosite pentru circuitul de combustibil, circuitul de ulei de lubrifiere și circuitul 

instalației hidraulice se desprind sau se strică, reparați-le. Pierderile de fluide pot produce incendii. Reparați sau 

înlocuiți. 

• Verificați cu atenție toate tuburile și furtunurile și strângeți toate fitingurile de racordare la cuplurile necesare. La 

inspecția pentru pierderi de ulei, folosiți o bucată curată de metal sau carton. Nu folosiți mâna, deoarece presiunea 

lichidelor pe la punctul de scurgere va produce vătămări corporale severe, chiar dacă punctul de scurgere este foarte 

mic, cât o gaură de ac, presiunea poate perfora pielea. Dacă uleiul lichid ajunge pe piele, solicitați ajutorul unui 

chirurg competent pentru a trata cazul în câteva ore. Și înlocuirea trebuie efectuată în următoarele cazuri: 

Δ  Fitinguri de racordare stricate sau prezintă pierderi. 

Δ  Cămașa exterioară a furtunurilor este uzată sau fisurată și firele de întărire sunt expuse. 

Δ  Furtunurile se umflă în anumite locuri. 

Δ  Furtunurile sunt clar răsucite sau deformate din cauza presării. 

Δ  Firele de întărire ale furtunurilor ies în afară. 

Δ  Capătul este conectat greșit. 

• Asigurați-vă că toate plăcile de prindere, protecție și izolație ale conductelor sunt montate corect, pentru a preveni 

șocurile și conflictele cu alte piese. 

• La înlocuirea lichidului de răcire, a uleiului de motor, a uleiului de transmisie și a filtrelor de ulei etc., folosiți un 

recipient corespunzător pentru aceste lichide și uleiuri. Eliminarea lichidelor uzate trebuie să fie conformă cu 

reglementările și regulile locale privind protecția mediului. 

 

C. Rezervor de aer 

• Descărcați apa din rezervorul de aer în fiecare zi, mai ales iarna. Asigurați-vă că ați închis robinetul  de golire a apei 

înainte de pornirea utilajului. 



 

2.3 Întreținerea utilajului 

D. Instalație electrică 

• Numai tehnicienii calificați pot servisa instalația electrică. 

• Când ajustați curentul electric din surse externe, conectați linia de împământare ultima, pentru a preveni generarea 

de scântei în jurul bateriei. Altminteri, se pot produce explozii. Rețineți că linia de împământare se conectează de la 

capătul regulatorului la cel al demarorului. 

• Reglați cheia demarorului înaintea lucrărilor de service la instalația electrică. 

 

E. Capota motorului 

Nu servisați capota metalică a motorului. Așchiile de fier produse la polizarea capotei pot produce explozii, iar așchiile 

dăunează sănătății. 

 

F. Materiale uzate 

Respectați următoarele instrucțiuni pentru a preveni poluarea. 

• Nu turnați ulei uzat în râuri și rețeaua de canalizare. 

• Uleiul scurs trebuie pus într-un recipient, nu lăsat să curgă direct în sol. 

• Respectați legislația și reglementările locale aferente la eliminarea materialelor nocive și otrăvitoare, 

de exemplu: lubrifiant, combustibil, lichid de răcire, baterie ș.a.m.d. 

 

G. Prevenirea incendiilor 

• La reumplerea cu combustibil, motorul trebuie oprit obligatoriu. În timpul 

reumplerii cu combustibil, este interzis fumatul sau expunerea la foc sau 

flăcări. 

• Depozitul de combustibil, unsoare și alte materiale combustibile trebuie 

ferit de foc. 

• Curățați toate materialele combustibile, precum: combustibil, ulei de 

lubrifiere și alte corpuri străine acumulate pe utilaj. Asigurați-vă că nu 

există cârpe îmbibate în ulei sau alte materiale combustibile. 

• În apropierea bateriei se vor produce unele gaze explozibile. Prin urmare, a nu se apropia niciodată foc sau flăcări. 

Urmați cu strictețe instrucțiunile aferente pentru întreținerea și utilizarea bateriei. 

• La parcarea utilajului, trebuie să aveți grijă să selectați un loc adecvat de parcare, ținând cont și de  mediul 

înconjurător. Trebuie acordată o atenție specială și pentru asigurarea că nu există iarbă uscată, deșeuri de hârtie și 

alte materiale combustibile aproape de toba de eșapament. (Figura 2-19) 

• Verificați să nu existe pierderi de combustibil, ulei de motor și ulei hidraulic. În acest caz, înlocuiți furtunurile 

defecte. Și numai după ce ați curățat și ați rezolvat problemele puteți încerca din nou să conduceți utilajul. 

• Verificați să nu fie stricate sau defecte firele electrice. Dacă depistați orice deteriorare, înlocuiți articolul cu unul 

nou. 

• La curățarea componentelor, folosiți solvenți de curățare necombustibili. Nu folosiți ulei din petrol sau alte lichide 

combustibile la curățare. 

Figura 2 - 19 



 

2.3 Întreținerea utilajului 

• Nu efectuați suduri și nu tăiați fire pe conducte sau rezervoare cu lichide 

combustibile. Înainte de orice sudură sau tăiere, curățați mai întâi conducta 

cu solvenți de curățare necombustibili și abia apoi efectuați sudura sau 

tăierea. (Figura 2-20) 

• Eterul este un tip de material combustibil. Prin urmare, evitați expunerea 

lui la foc sau flăcări. Când îl folosiți, urmați cu strictețe instrucțiunile 

aferente. 

• Înainte de orice lucrare de service și reparații, verificați dacă funcționează extinctorul. Trebuie să știți locul de 

păstrare a extinctorului și a trusei de prim ajutor. 

• Când sunt necesare inspecții în zone întunecate ale utilajului, nu folosiți flăcări sau foc pentru iluminare. 

 

H. Întreținerea bateriei 

Bateria nu are nevoie de întreținere. 

• Deschideți compartimentul bateriei și verificați suprafața bateriei. Asigurați-vă că nu prezintă pierderi de electrolit și 

că nu sunt semne de fisuri, lovituri și poluare. 

• Verificați starea de funcționare a bateriei (aveți o lampă-martor pe baterie): 

 ------ VERDE: înseamnă că bateria are energie suficientă și poate fi utilizată normal. 

 ------ NEGRU: înseamnă că bateria trebuie încărcată. 

 ------ ALB: înseamnă că bateria trebuie aruncată și înlocuită. 

• Curățați compartimentul bateriei și suprafața bateriei. 

• Curățați electrozii bateriei. 

• Verificați prinderea bateriei. 

 

Electrolitul bateriei conține acid sulfuric și poate produce hidrogen. Prin urmare, manipularea incorectă a bateriei va 

produce vătămări corporale grave și risc de incendii. Trebuie respectate următoarele puncte: 

 

Δ  Nu vă apropiați niciodată de baterie cu țigarete aprinse sau flăcări. 

(Figura 2-21) 

Δ  Când trebuie să atingeți bateria în timpul lucrului, trebuie să purtați ochelari 

de protecție și mănuși din cauciuc. 

 Δ Dacă împroșcați electrolit pe îmbrăcăminte sau piele, clătiți imediat cu apă 

proaspătă din abundență. 

Δ  Dacă împroșcați electrolit de baterie în ochi, va produce orbirea. În acest 

caz, clătiți ochii cu apă proaspătă din abundență și mergeți imediat la spital. 

Δ  Dacă beți accidental electrolit, trebuie să beți apă, lapte, ouă crude sau ulei vegetal din abundență și să solicitați 

asistența medicilor sau să mergeți imediat la spital. 

Δ   Înainte de operații la nivelul bateriei, țineți minte că trebuie să opriți motorul. 

Δ  Evitați să atingeți obiecte metalice (de ex.: scule) care pot produce scurtcircuite la nivelul polului pozitiv (+) și 

polului negativ (-) al bateriei. 

Figura 2 - 20 
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2.3 Întreținerea utilajului 

Δ  La instalarea bateriei, fixați mai întâi polul pozitiv (+); la demontarea bateriei, deconectați mai întâi polul negativ (-). 

La dezasamblarea sau instalarea bateriei, verificați mai întâi care este polul pozitiv și care este polul negativ, apoi 

strângeți-le cu șuruburi. Dacă nivelul electrolitului ajunge aproape de „mic”, atunci reumpleți cu apă distilată până 

ce atinge nivelul „superior”. 

Δ  La curățarea suprafeței superioare a bateriei, folosiți o cârpă și ștergeți-o. 

Nu folosiți niciodată ulei din petrol și alți solvenți organici și solvenți de 

curățare. 

Δ   Strângeți capacul superior al bateriei. 

Δ  La repararea instalației electrice sau când se efectuează suduri la nivelul 

utilajului, este necesar să scoateți polul negativ (-) al bateriei pentru a 

preveni trecerea curentului. (Figura 2-22) 

 

J. Reîncărcare 

La reîncărcarea bateriei, dacă bateria este manipulată incorect, există riscul de explozie. Prin urmare, procedura de 

reîncărcare a bateriei trebuie să fie conform procesului și instrucțiunilor necesare și respectați următoarele puncte. 

• Reîncărcarea bateriei trebuie efectuată în locuri bine ventilate. Scoateți capacul superior. Astfel, se poate preveni 

dispersia și explozia hidrogenului. 

• Setați tensiunea de reîncărcare conform cerinței de tensiune pentru bateria de reîncărcat. Dacă tensiunea de 

reîncărcare a bateriei este setată greșit, atunci va supraîncălzi bateria sau va lua for și se creează și o posibilitate de 

explozii. 

• Conectați borna de racordare pozitivă (+) al reîncărcătorului la polul pozitiv (+) și borna negativă (-) la polul negativ 

(-). Și strângeți racordurile. 

• Dacă raportul de reîncărcare este mai mic de 1/10, atunci trebuie să efectuați o reîncărcare rapidă și să o setați la 

interiorul capacității nominale a bateriei. În cazul în care curentul de reîncărcare este prea mare, poate produce 

scurgerea sau  evaporarea electrolitului, ceea ce poate produce incendii sau explozii. 

 

K. Eliminarea bateriilor uzate 

Nu eliminați bateriile uzate oriunde dacă nu pot fi folosite din cauza îmbătrânirii sau deteriorării. De asemenea, nu 

turnați acidul oriunde, deoarece poate produce grave afecțiuni persoanelor și animalelor și poluează sever mediul 

înconjurător. 

L. Întreținerea anvelopelor 

•   Dacă explodează anvelopele, explozia va proiecta butucul roții, anvelopele, 

osia motoare și alte componente la 500 m sau chiar mai departe de utilaj. 

Iar explozia și consecințele sale vor produce pagube severe și vătămări 

corporale. Prin urmare, presiunea anvelopelor trebuie menținută în 

domeniul normal. Nu umflați niciodată anvelopele dincolo de  domeniul 

nominal de presiune. (Figura 2-23) 
Figura 2 - 23 
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2.3 Întreținerea utilajului 

• La deplasare, căldura produsă din cauza deplasării utilajului la mare viteză va produce creșterea presiunii 

anvelopelor într-o oarecare măsură, ceea ce este normal. Nu încercați să reduceți presiunea anvelopelor. Ce trebuie 

să faceți este să reduceți viteza de deplasare a utilajului sau chiar să opriți utilajul ca să lăsați anvelopele să se 

răcească. Însă, dacă utilajul continuă să se deplaseze la viteză foarte mare în continuu, aceasta va conduce la 

supraîncălzirea anvelopelor, apoi va urma explozia anvelopelor. Deci acordați atenție acestor aspecte. 

• La ajustarea presiunii anvelopelor, stați cât mai departe posibil de anvelope. Și trebuie să stați întotdeauna în spatele 

anvelopelor. 

• Este interzisă umflarea anvelopelor cu gaze combustibile. Se recomandă utilizarea de azot uscat. Dacă anvelopele 

sunt deja umflate cu aer, puteți folosi azot la ajustarea presiunii, iar azotul se amestecă bine cu aerul. Umflarea 

anvelopelor cu azot poate reduce riscul de explodare a anvelopelor, deoarece azotul nu ajută combustia, dar poate 

preveni oxidarea și deteriorarea cauciucului și evită formarea de rugină pe butucii de roată. 

• Pentru a evita umflarea excesivă a anvelopelor, este necesar să aveți uneltele corespunzătoare de utilizat la umflarea 

anvelopelor cu azot și instructajul aferent despre utilizarea acestui tip de unelte. 

• Verificați anvelopele și butucii de roată. Nu utilizați încărcătorul când 

presiunea anvelopelor este foarte mică. De asemenea, verificați dacă există 

orice crăpături sau deformări la nivelul anvelopelor. 

• Verificați șuruburile și bolțurile de montare de pe roți și vedeți dacă sunt 

strânse bine, conform cerințelor producătorului. 

• La verificarea roților, nu accesați roțile de direcție, atât pe față, cât și pe 

spate. Verificarea respectivă trebuie efectuată de pe partea roților. Când 

trebuie să scoateți una dintre roți, celelalte trebuie blocate în cale de roată. 

(Figura 2-24) 

• La efectuarea de suduri în dreptul roților, trebuie să se acorde o atenție 

deosebită deoarece anvelopele pot exploda. (Figura 2-25) 

• Repararea anvelopelor și a butucilor de roți este o lucrare periculoasă. 

Numai personalul competent și instruit trebuie să aibă voie să execute 

inspecții și lucrări de întreținere la nivelul anvelopelor și butucilor de roată 

cu ajutorul uneltelor corespunzătoare folosind procedurile corecte. 

• La înlocuirea anvelopelor, asigurați-vă că le folosiți pe cele corecte. Toate anvelopele trebuie să aibă aceleași 

specificații și textură. 

 

M. Motor 

Detaliile despre întreținerea motorului sunt enumerate în „Manualul motorului”, anexat la motor. 

 

N. Instalație electrică 

• Fire și siguranțe fuzibile 

Δ Acordați întotdeauna atenție racordurilor și învelișului de protecție al cablurilor și la prinderea siguranțelor fuzibile.  

Figura 2 - 25 

Figura 2 - 24 



 

2.3 Întreținerea utilajului 

Dacă o linie funcționează anormal, primul lucru de verificat trebuie să fie siguranța fuzibilă de pe această linie. 

Dacă trebuie înlocuită siguranța fuzibilă, trebuie identificate cauzele și apoi verificați becurile lămpilor și 

deconectarea. 

Δ   Siguranțele fuzibile se găsesc în colțul din dreapta sus al cabinei și sub partea stângă a tabloului de instrumente. 

Capacitatea (amperaj) becului și clemelor trebuie și ea verificată. 

 

•   Lămpi și instrumente de măsură 

Δ    Verificați funcționarea fiecărui comutator de lămpi. Curățați murdăria de pe lămpi 

Δ    Apăsați butonul claxonului pentru a verifica sunetul. 

Δ  Cu motorul rece, citirile contoarelor sunt întotdeauna dincolo de domeniul verde. Prin urmare, este necesară 

punerea motorului în funcțiune pentru încălzire ca să readuceți în poziția corectă indicatoarele contoarelor. 

 

P. Dispozitiv de direcție 

• Pentru acest tip de încărcător a fost adoptată o unitate de direcție complet hidraulică. Când încărcătorul funcționează 

corect, direcția de deplasare poate fi modificată printr-o întoarcere ușoară a volanului. Când întâmpinați rezistență la 

schimbarea direcției, nu bruscați volanul. Opriți încărcătorul și efectuați verificări. Puteți relua operarea 

încărcătorului după eliminarea problemei. 

• Nu rotiți volanul dacă motorul nu este pornit. 

• Permiteți rotirea volanului în funcție de variațiile terenului. 

• După 2000 de ore de funcționare, volanul trebuie demontat pentru inspecție și unghiul de virare trebuie corectat. 

Când apar pierderi interne sau externe la nivelul cilindrilor de direcție, este necesară inspecția și înlocuirea 

garniturilor de etanșare. 

 

Q. Sistem de transmisie 

• După 2000 de ore de funcționare, cutia de viteze, convertizorul de cuplu, transmisia principală și reductoarele de 

butuci ai osiilor motoare trebuie demontate pentru inspecție și spălare. Acordați atenție zgomotelor anormale de la 

sistemul de transmisie în timpul operării. 

• Filtrul de pe linia de conducte de transmisie 

La înlocuirea elementului de filtru, îndepărtați mai întâi murdăria și reziduurile, apoi scoateți capacul pentru 

înlocuirea elementului de filtru cu unul nou. După aceea, înlocuiți capacul. 

• Arbore de transmisie 

Verificați dacă șuruburile de montare și piulițele sunt prinse bine. Verificați și dacă există orice vibrații la nivelul 

arborelui de acționare. 

La demontarea și reasamblarea arborilor, acordați atenție pozițiilor relative ale furcilor universale de îmbinare de la 

cele două capete, iar săgețile trebuie să fie aliniate. 

• Roți 

Verificați presiunea de umflare a anvelopelor și verificați-le și suprafața pentru a vedea gradul de uzură și dacă există 

orice obiecte metalice intrate în anvelope. Și piulițele de montare de pe jantele roților trebuie verificate. 



 

2.3 Întreținerea utilajului 

Această verificare trebuie efectuată cu utilajul rece. În mod normal, presiunea de umflare a anvelopelor trebuie să fie 

puțin mai mică atunci când utilajul lucrează în zone nisipoase față de presiunea necesară la lucrul pe teren dur. 

  

Verificați prinderea inelului de blocare de pe roți. Trebuie acordată o atenție specială la umflarea anvelopelor. 

 ATENȚIE 
Verificați dacă inelul de blocare este decuplat sau nu. 

• După 2000 de ore, verificați cordoanele de sudură de pe jantele roților și verificați și părțile încărcate. Dacă există 

orice deformare, corectați-o. 

 

R. Dispozitiv de lucru 

După 2000 de ore, subzistența naturală a mecanismului de lucru trebuie verificată. 

 

Metodă de verificare: 

Ridicați catargele principale până la limita superioară având cupa utilajului goală. Apoi opriți motorul, asigurați-vă că 

înălțimea de coborâre a cilindrilor de ridicare nu este mai mare de 65 mm în cadrul a 15 minute. 

Dacă rata de coborâre este prea mare ( peste 65 mm ), verificați performanța etanșării pentru valoarea de distribuție și 

cilindrii de ridicare și măsurați presiunea de lucru a sistemului. 

 

S. Sistem de frânare 

• Frână cu discuri 

 Verificați gradul de uzură a plăcuței de frână și efectuați purjarea aerului din sistem periodic. 

• Verificarea plăcuțelor de frână 

Desfaceți șurubul și scoateți eclisa de îmbinare. Plăcuța de frână poate fi scoasă acum. Aveți 3 șanțuri pe plăcuță, 

care arată cât de uzate sunt plăcuțele. Dacă șanțurile au dispărut, plăcuța trebuie înlocuită. 

• Purjarea aerului 

Aerul prins în sistem va afecta performanța de frânare a utilajului. După ce ați terminat înlocuirea pieselor sau 

curățarea sistemului, țineți minte să purjați aerul din sistemul de frânare. 

La efectuarea purjării aerului, luați o bucată de furtun transparent și inserați un capăt în duza de aer și celălalt capăt 

într-un recipient de ulei. Desfaceți duza și apăsați pedala de frână de mai multe ori în continuu până ce nu mai iese 

ulei cu bule de aer. După aceea, strângeți duza și eliberați pedala de frână. 

• Pedală de frână 

Performanța pedalei de frână poate fi verificată numai la deplasarea utilajului. De asemenea, verificați dacă 

performanța de frânare e activă numai pe o parte. 

Verificați cursa moartă a pedalei după ce este apăsată, la deplasarea până la capătul din față trebuie să fie de 13 până 

la 23 mm. 



 

2.4 Lubrifiere și întreținere 

• Pompă de servofrână 

După 2000 de ore de funcționare, pompa de servofrână trebuie demontată și servisată temeinic. 

• Frână de parcare 

Cuplați frâna de mână și verificați dacă încărcătorul este frânat. Dacă performanța de frânare nu este bună sau apar 

fenomene anormale, identificați motivul și eliminați-l. Căptușeala de frecare și tamburul de frână trebuie verificate. 

• Răsuflătoarea de pe cilindrul postcombustie: Deschideți capacul răsuflătoarei cilindrului postcombustie în fiecare 

săptămână (în fiecare zi dacă se lucrează mult timp în medii prăfoase). Scoateți elementul de filtru pentru curățare 

pentru a evita pericolul de defecțiune la frâne. 

 

T. Diverse 

• După 2000 de ore de funcționare, tot încărcătorul trebuie supus unui control vizual. Acordați atenție deteriorărilor, 

deformărilor, fisurilor, exfolierii sudurilor și altor neajunsuri care pot afecta funcționarea normală, în special 

echipamentul de lucru și roțile. 

• După 2000 de ore, verificați gradul de prindere al fiecărui șurub și al fiecărei piulițe de pe încărcător. Strângeți-le 

dacă este necesar. 

• Trebuie să se acorde o atenție specială piulițelor de pe jante și șuruburilor de pe piesele suspendate. 

Verificați etanșeitatea fiecărui racord de furtunuri, a motorului, radiatorului și sistemului de transmisie pentru 

pierderi de ulei sau apă. Dacă pierderile sunt greu de identificat, opriți motorul și curățați piesa de verificat, apoi 

reporniți motorul. 

 

2.4 Lubrifiere și întreținere 

Întreținerea este foarte importantă pentru încărcător. Este greșită credința că întreținerea nu este necesară dacă 

încărcătorul lucrează normal. Întreținerea corectă nu doar că poate prelungi durata de viață utilă a încărcătorului, dat 

ajută și la depistarea precoce a problemelor, reducând durata și costurile cu reparațiile. 

 

2.4.1 Verificare și întreținere înainte și după lucru 

A. Verificare înainte de lucru 

• Nivelul de apă din radiator. 

• Nivelul de ulei din baia de ulei a motorului. 

• Nivelul de ulei din rezervorul de combustibil, rezervorul de ulei hidraulic și transmisie. 

• Etanșeitatea furtunului de ulei, furtunului de apă, furtunului de aer și a racordurilor aferente. 

• Conexiunile bateriilor. 

• Fiabilitatea frânei de serviciu și a frânei de parcare. 

• Flexibilitatea fiecărei pârghii de comandă și treceți-le în pozițiile de neutru. 

• Nivelul de umflare a anvelopelor. 

• Strângerea prizoanelor de pe jante, bolțurilor de pe arbori și a altor șuruburi. 



 

2.4 Lubrifiere și întreținere 

B. Verificare și întreținere după lucru 

• Verificați nivelul de carburant. 

• Nivelul de ulei și gradul de curățenie ale băii carterului de ulei. Dacă uleiul are un nivel mic și este diluat, trebuie 

 identificată și eliminată cauza. 

• Pierderi pe la furtunuri și racordurile aferente. 

• Strângerea, etanșeitatea și supraîncălzirea transmisiei, convertizorului de cuplu, pompei hidraulice, dispozitivelor 

 de direcție, arborilor și clemelor de frână. 

• Prinderea tuturor bolțurilor și pivoților de pe jantele roților și arborii de transmisie. 

• Goliți radiatorul când temperatura ambientală este sub 0oC (excepție - cu antigel). 

• Verificați dacă aveți lichid de frână suficient. 

• Curățați separatorul de apă pentru ulei și goliți apa din rezervorul de apă. 

• Lubrifiați fiecare punct de ungere conform programului cronologic. 

Inspecțiile și întreținerea rezonabile sunt necesare pentru încărcător. Fiți atenți să nu produceți 

accidente sau să nu vă răniți. Dacă identificați anomalii în timpul inspecțiilor, marcați și rezolvați 

după toate verificările. 

La efectuarea inspecțiilor având cupa ridicată sus, asigurați-vă că nu poate cădea. 

Focul este strict interzis în timpul verificărilor sau întreținerii. Fumatul este interzis și trebuie să aveți la îndemână 

un extinctor. 

 

2.4.2 Verificare periodică și reparații 

 

Acest program este conceput pentru durate și condiții normale de funcționare. În cazul în care condițiile de lucru sunt 

prea proaste, ajustați-le cât mai repede posibil. Intervalele de timp enumerate în următoarele formulare sunt decise în 

funcție de timpul  acumulat la nivelul încărcătorului. 

 

A. Program cronologic pentru întreținere periodică 

Program de inspecții și service pentru motor (Tabelul 2-1) 

Program de inspecții și service pentru instalația electrică (Tabelul 2-2) 

Program de inspecții și service pentru sistemul de direcție (Tabelul 2-3) 

Program de inspecții și service pentru dispozitivul de transfer (Tabelul 2-4) 

Program de inspecții și service pentru dispozitivul de lucru (Tabelul 2-5) 

Program de inspecții și service pentru sistemul de frânare (Tabelul 2-6) 

Program de inspecții și service pentru diverse articole (Tabelul 2-7) 



 

Program cronologic pentru întreținere periodică 

Acest program este conceput pentru durate și condiții normale de funcționare. În cazul în care condițiile de lucru sunt prea proaste, ajustați-le cât mai repede posibil. 

Intervalele de timp enumerate în următoarele formulare sunt decise în funcție de timpul acumulat pe încărcător. 

Explicație marcaje: ⚫ Verificare       ★ Completare           Înlocuire    Curățare 

Program de inspecții și service pentru motor (Tabelul 2-1) 

Interval de 

verificare 

Articol de verificat 
10 ore 50 de ore 100 de ore 250 de ore 500 de ore 1000 de ore 

Uleiul și poluarea motorului ★ ⚫ 

 

Numai după 

prima dată 
    

Nivelul de apă al radiatorului ★ ⚫       

Rezervor de combustibil ★ ⚫      

Elementul de filtru al filtrului de aer    Înlocuiți-l dacă a fost curățat de 5 ori sau a fost utilizat un an 

Descărcarea reziduurilor și curățarea elementului de 

filtru 
 ⚫      

Filtrul grosier de ulei       

Tensionarea curelei ventilatorului    ⚫   

Strângerea capacului cilindrului      ⚫ La fiecare 1200 de ore 

Interspațiu cu aer    ⚫   

Timp de injecție ulei      ⚫ La fiecare 1200 de ore 

Ejectarea efectuată de ejector      ⚫ La fiecare 1200 de ore 

Presiunea de compresie a cilindrului      ⚫ La fiecare 1200 de ore 

Asigurați ulei de lubrifiere la pompa de ulei și 

regulatorul de viteză 
      La fiecare 1200 de ore 

Spațiu liber și rotație rotor turbo      ⚫ La fiecare 1200 de ore 

Strângerea șuruburilor     ⚫ La fiecare 600 de ore  

Stare eșapament ⚫      

Lagărele pompei și ventilatorului  ★ Unsoare de lubrifiere     

Acțiunea pedalei de accelerație ⚫      
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Program de inspecții și service pentru instalația electrică (Tabelul 2-2) 

Interval de       

verificare 

Articol de verificat 
10 ore 50 de ore 100 de ore 250 de ore 500 de ore 1000 de ore 

baterie 
Stare baterie  

 

indicator (celulă fotoelectrică) 

   

⚫ 

  

Efect de încărcare 
 

⚫ 
    

Starea liniilor circuitului ⚫ 
     

Acțiunea contoarelor, starea lămpilor, sunetul 

claxonului 
⚫ 

     

Uzura și poluarea motorului și generatorului 
   

⚫ 
  

Program de inspecții și service pentru sistemul de direcție (Tabelul 2-3) 

Interval de 

verificare 

Articol de verificat 
10 ore 50 de ore 100 de ore 250 de ore 500 de ore 1000 de ore 

Acțiunea cilindrului de direcție 
⚫ 

★ Unsoare de lubrifiere 

     

Furtun de cauciuc al dispozitivului de direcție      la fiecare 4 ani 

Slăbirea și jocul volanului ⚫      

Pivot central al cadrului 

  
⚫ 

★ Unsoare de lubrifiere 
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Program de inspecții și service pentru sistemul de transmisie (Tabelul 2-4) 

Interval de 

verificare 

Articole de verificat 
10 ore 50 de ore 100 de ore 250 de ore 500 de ore 1000 de ore 

Nivelul de ulei al convertizorului de cuplu hidraulic și 

transmisie 
 ⚫ 

 Numai  

prima dată 
 

 La fiecare 

600 de ore 
Cutie de viteze cu arbore fix 

Slăbirea bolțului arborelui de transfer  ⚫  unsoare de lubrifiere ⚫   

Gaură de aer în carcasa arborelui       

Înlocuire ulei diferențial     numai prima dată   numai prima dată (arbore umed) 

Înlocuirea uleiului din reductorul principal     numai prima dată   numai prima dată (arbore umed) 

Plasă de filtrare grosieră la transmisie     ★  

Elementul de filtru al liniilor de conducte       

Starea și presiunea anvelopelor   ⚫    

Cuplarea schimbătorului de viteze ⚫      

Program de inspecții și service pentru echipamentul de lucru (Tabelul 2-5) 

Interval de 

verificare 

Articole de verificat 
10 ore 50 de ore 100 de ore 250 de ore 500 de ore 1000 de ore 

Cursă liberă și acțiune pârghii de comandă ⚫    ⚫Unsoare de lubrifiere  

Avarierea catargului și cupei ⚫      

Uzura dinților cupei și a muchiei așchietoare ⚫      

Murdărie și avariere cilindru hidraulic ⚫      

Nivel de ulei în rezervoarele de ulei ⚫★ ⚫ eliminați reziduurile     

Filtru de ulei pentru rezervoarele de ulei       

Alimentare unsoare de lubrifiere ★      
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Program de inspecții și service pentru sistemul de frânare (Tabelul 2-6) 

Interval de 

verificare 

Articole de verificat 
10 ore 50 de ore 100 de ore 250 de ore 500 de ore 1000 de ore 

Avarierea și slăbirea dispozitivului de frânare ⚫      

Ulei de frână, inclusiv pentru pierderi ⚫      

Performanță de frânare ⚫      

Performanță și cursă moartă pedală de frână ⚫      

Grad de uzură plăcuță de frână  ⚫     

Slăbirea bolțului opritor   ⚫    

Performanța frânei de mână și orientare ⚫      

Starea de uzură a plăcuței de frână opritoare   ⚫    

Uzura tamburului frânei de parcare    ⚫   

Elementul de filtru al răsuflătoarei cilindrului postcombustie  ⚫     

Program de inspecții și service pentru diverse articole (Tabelul 2-7) 

Interval de 

verificare 

Articole de verificat 
10 ore 50 de ore 100 de ore 250 de ore 500 de ore 1000 de ore 

Curățarea încărcătorului ⚫      

Strângerea șuruburilor principale ⚫ De fiecare dată  ⚫    

Pierderi de ulei ⚫      

Deteriorarea tuburilor ⚫      

Zgomote anormale de la pompă și supapă ⚫      

Stare anormală anterioară ⚫      
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2.4 Lubrifiere și întreținere 

B. Întreținere periodică 

Lubrifierea și întreținerea corespunzătoare pot asigura funcționarea fără probleme a încărcătorului și o durată de viață 

utilă mai mare. Perioada de întreținere din acest manual este determinată de timpul de lucru sau calendar (zi, 

săptămână, lună calendaristică etc.). XCMG cere ca lucrările de întreținere să fie efectuate la care termen se împlinește 

primul. În condiții de lucru de chiciură, praf sau umezeală extremă, sunt necesare lubrifierea și întreținerea mai 

frecvente. La efectuarea întreținerii, elementele listate anterior trebuie repetate. De exemplu, când efectuați întreținerea 

prevăzută la fiecare 250 de ore (lună), elementele enumerate pentru întreținerea la 100 de ore (2 săptămâni), la fiecare 

50 de ore (săptămâni) și la fiecare 10 ore (zi) trebuie și ele efectuate. 

Întreținerea regulată este împărțită în: 10, 50, 100, 250, 500, 1000 și 2000 de ore 

• Întreținere la fiecare 10 de ore (zilnic) 

Verificați nivelul fluidului de răcire. 

Verificați nivelul uleiului de lubrifiere pentru motor. 

Verificați nivelul de ulei hidraulic. 

Verificați nivelul de combustibil. 

Verificați performanța frânei de mână și a frânei de picior. 

Verificați nivelul de ulei al servofrânei. 

Verificați comanda clapetei de accelerație și sistemele de reglare a schimbului de viteze. 

Adăugați unsoare de lubrifiere la dispozitivul de lucru conform instrucțiunilor din schița de lubrifiere. 

Mergeți în jurul utilajului și verificați pentru orice stare anormală sau pierdere. 

• Întreținere la fiecare 50 de ore (săptămânal) 

Strângeți bolțurile de legătură ale arborelui de transmisie de pe față și de pe spate. 

Verificați nivelul de ulei de transmisie. 

Verificați comanda acceleratorului, frâna de mână și sistemul de reglare al schimbării vitezei. 

Injectați unsoare în arborele ventilatorului, știfturile de articulație ale șasiului, arborele de transmisie, suporții punții 

din spate și pivoții de direcție. 

Pentru scurgerea sedimentelor și a apei amestecate în combustibil, slăbiți dopul de golire de pe fundul rezervorului 

de combustibil. 

• Întreținere la fiecare 100 de ore (2 săptămâni) 

Verificați dacă șuruburile de montare pentru jantele roților și discul de frânare sunt prinse bine. 

Verificați nivelul de ulei la puntea față și puntea spate. 

Curățați elementul filtrului de aer. 

Măsurați presiunea de umflare a anvelopelor. 

Presiunea de umflare a anvelopelor trebuie măsurată înainte de pornirea utilajului. 

Presiune anvelope: Anvelope față: 310-350kPa Anvelope spate: 280-320kPa. 

• Întreținere la fiecare 250 de ore (lunar) 

Următoarele lucrări de întreținere trebuie executate numai după primele 250 de ore de lucru. 

Filtru de combustibil: înlocuiți elementul de filtru. 

Filtru de ulei de transmisie: înlocuiți elementul de filtru. 



 

2.4 Lubrifiere și întreținere 

Gol de aer motor: verificați și ajustați. 

Curățați elementele filtrului de ulei și filtrul de combustibil și pe cel de transmisie. 

Verificați indicatorul de stare al bateriei (celulă fotoelectrică) și confirmați cantitatea de energie electrică. 

Verificați dacă mecanismul de lucru, cadrul, sudurile și șuruburile de fixare sunt slăbite sau fisurate. Și strângeți 

piulițele pe jantele roților. 

Verificați starea de uzură a tamburului frânei de parcare. 

Reglați întinderea curelei ventilatorului. 

Apăsați punctul central dintre pulia motorului și pulia ventilatorului cu o forță de circa 6 kg. Flexiunea normală 

de tensionare a curelei este de circa 10 mm. După ajustare, șuruburile de montare trebuie strânse foarte bine. 

Schimbați uleiul motorului diesel. 

•   Întreținere la fiecare 500 de ore (sezonieră). Între timp, trebuie efectuată întreținerea la 50, 100 și 250 de ore. 

După prima schimbare a uleiului, treceți pe un ulei nou și curățați filtrul băii de ulei după fiecare 600 de ore de 

transmisie. (Notă: pentru transmisia cu arbore fix, după prima schimbare a uleiului, treceți pe un ulei nou și 

curățați filtrul băii de ulei după fiecare 1000 de ore de transmisie.) 

Strângeți șuruburile care leagă arborii și cadrul. 

Verificați și ajustați jocul frânei de mână. 

Înlocuiți motorina. 

Lubrifiere: Injectați unsoare în arborele de transmisie principal, arborele de transmisie de pe față și cel de pe spate. 

Verificați starea de uzură a dispozitivului de frânare cu disc. 

ATENȚIE 

Dacă uzura plăcuței de frână depășește limita sa maximă, ineficacitatea frânelor este 
foarte periculoasă. Efectuați verificări mai frecvente pe măsură ce plăcuțele de frână 
se apropie tot mai mult de limita de uzură. 

•   Întreținere la fiecare 1000 de ore (șase luni). Între timp, trebuie efectuată întreținerea la 50, 100, 250 și 500 de ore. 

Înlocuiți uleiul de angrenaje de pe punte față și punte spate. 

Schimbați uleiul de lucru al instalației hidraulice și curățați filtrul rezervorului de ulei. 

Curățați și verificați servofrâna, înlocuiți uleiul de frână și verificați performanța sistemului de frânare. 

Curățați filtrul de motorină. 

Lubrifiere: Injectați unsoare în pivotul de articulație, arborii de transmisie de pe față și de pe spate, arborele de 

transmisie principal și clema frânei de parcare etc.. 

Ajustați interstițiul rotorului turbosuflantei și strângeți șuruburile de montare ale turbosuflantei. 
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•   Întreținere la fiecare 2000 de ore (anuală). Între timp, trebuie efectuată întreținerea la 50, 100, 250 și 500 de ore. 

Verificați și reparați motorul conform manualului aferent. 

Verificați și reparați sistemul de transmisie și convertizorul de cuplu 

Demontați și verificați arborele, arborele diferențial și reductorul de jantă. 

Demontați și verificați dispozitivul de direcție și supapa de direcție și ajustați unghiurile de virare. 

Verificați starea de etanșare și presiunea sistemului pentru cilindrul cu supapă multicale și cilindrul de lucru prin 

controlul vizual a cât de mult cade cilindrul de lucru. Dacă cilindrul a căzut o dată dincolo de valoarea proiectată, 

atunci trebuie să demontați cilindrul și supapele ca să identificați cauza. 

Verificați dacă fisurile apar pe echipamentul de lucru și piesele sudate. Și verificați dacă piulițele și șuruburile sunt 

strânse bine. 

Verificați poziția de sudură pe jantă și corectați orice deformare. 

ATENȚIE 

În cazul în care instrucțiunile pentru întreținere și service din acest manual variază față 
de instrucțiunile de exploatare atașate aferente componentelor, consultați instrucțiunile 
de exploatare respective. 

2.5 Principiu structural și măsuri de precauție la întreținere 

Acest încărcător este alcătuit din motor, sistem de transmisie, sistem de direcție, sistem de frânare, cadru, dispozitiv de 

lucru, instalație hidraulică, cabină, echipamente electrice ș.a.m.d. 

 

2.5.1 Motor 

Motorul este alcătuit din motorul diesel, filtru de aer, țeavă de eșapament, sistem de răcire, conducte ș.a.m.d. Servisați 

și întrețineți motorul conform „Manualului motorului”, atașat la motor. 

Notificare: 

• Dacă utilajul trebuie transportat pe distanțe lungi sau parcat pe termen lung pe vreme rece și 

lichidul de răcire nu a fost combinat cu antigel, deschideți dopul de golire al motorului diesel, 

pompei de apă, răcitorului cu ulei al motorului, camerei inferioare a rezervorului de apă și răcitorului cu ulei al 

convertizorului de cuplu   și descărcați toată apa. Astfel puteți preveni deteriorarea componentelor menționate mai 

sus din cauza înghețării apei. 

• Dacă există ulei amestecat în antigel sau antigel în cupa de ulei a motorului, în afară de verificarea motorului 

propriu-zis, verificați și dacă prezintă fisuri filtrele pentru rezervorul de apă și uleiul de motor. 

• Este necesar să se verifice și gradul de strângere a bolțurilor de pe ventilatorul motorului. 

• Înainte de ieșirea din fabrică, utilajul a fost umplut cu antigel. Nu se permite folosirea de apă de ploaie, apă de la 

robinet sau apă din râuri. Altminteri, se va depune calcar pe rezervorul de apă al motorului diesel și pe radiatorul cu 

apă, ceea ce va duce la avarii din cauză că afectează performanța de răcire. 
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2.5.2 Sistem de transmisie 

Sistemul de transmisie este alcătuit din convertizor de cuplu hidraulic, cutie de viteze, țevi de ulei, arbore de transmisie, 

osie motoare față și spate și roți. (Figura 2-26) 

Figura 2 - 26 
A. Întreținere pentru convertizorul de cuplu și cutia de viteze 

Funcționarea corespunzătoare a convertizorului de cuplu și a cutiei de viteze este foarte critică pentru performanța 

utilajului. Prin urmare, întreținerea corectă și periodică a convertizorului de cuplu și a cutiei de viteze trebuie efectuate 

în strictă conformitate cu cele declarate în prezentul manual. 
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2.5 Principiu structural și măsuri de precauție la întreținere 

• Întreținerea înainte de deplasare, lucrări de pregătire și întreținere înainte de conducerea utilajului 

Înainte de a pune cutia de viteze în funcțiune, este obligatoriu să se verifice mai întâi nivelul de ulei din cutia de 

viteze. Dacă nivelul de ulei nu este suficient, completați cu ulei nou pentru angrenaje, de tipul și specificațiile 

corecte. În caz că este prima dată când trebuie să umpleți cutia de viteze cu ulei, trebuie să luați în considerare 

radiatorul, filtrul și conductele aferente, adică și componentele respective trebuie să fie umplute cu ulei pentru 

angrenaje. Prin urmare, volumul de umplere cu ulei pentru prima dată este întotdeauna mai mare decât cel necesar 

la procedura de întreținere periodică. Verificarea nivelului de ulei din cutia de viteze trebuie efectuată numai având 

viteza neutră cuplată, motorul în ralanti și ulei pentru angrenaje în cutia de viteze la temperatură ambientală. 

Verificați nivelul de ulei din cutia de viteze în partea dreaptă a cutiei. 

• Conducerea utilajului și schimbarea vitezelor 

Înainte de pornirea motorului, este obligatoriu să puneți maneta în poziția de neutru. 

Pentru siguranță, trebuie cuplată frâna de parcare înainte de pornirea motorului, astfel încât utilajul să nu se miște 

odată cu pornirea motorului. După pornirea motorului și înainte de deplasarea cu utilajul, decuplați mai întâi frâna 

de parcare și apoi treceți maneta pe viteza dorită și apoi conduceți utilajul înainte încet. 

De fiecare dată când opriți utilajul, cuplați frâna de parcare. Altminteri utilajul se va deplasa în continuare sub o 

anumită forță de tracțiune generată de motor înainte de oprirea completă a motorului. 

În timpul conducerii utilajului, trebuie să decuplați frâna de parcare. Altminteri, temperatura uleiului de la interiorul 

cutiei de viteze va crește foarte mult și frâna de parcare va ajunge și ea foarte repede la temperaturi ridicate, 

deoarece convertizorul de cuplu al utilajului produce o putere de ieșire foarte mare la deplasarea utilajului având 

schimbătorul de viteze cuplat. 

•   Parcare și oprire temporară 

În cazul opririi utilajului, trebuie să puneți maneta de comandă în poziția de neutru, apoi să apăsați imediat frâna de 

mână pentru frânarea utilajului. Pentru că nu există nicio legătură rigidă între motorul utilajului și arborele de ieșire 

al convertizorului de cuplu, dacă sunteți în situația de parcare a utilajului în pantă (atât în susul, cât și în josul unui 

deal) și operatorul trebuie să lase utilajul nesupravegheat, atunci se recomandă puternic blocarea roților utilajului în 

cale de roată sau blocuri de lemn, în plus față de cuplarea frânei de mână, pentru a preveni alunecarea utilajului în 

josul pantei. 

De asemenea, în cazul parcării utilajului pe termen lung pe un teren plat, atunci este necesară și blocarea roților 

utilajului în cale sau cu pietre, pentru prevenirea accidentelor și siguranța utilajului. 

După oprirea utilajului, nu lăsați motorul și convertizorul de cuplu să meargă mult timp în ralanti. 

Puneți toate manetele de comandă în pozițiile de neutru înainte de pornirea motorului. 

ATENȚIE 
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• Temperatură și presiune ulei 

Temperatura uleiului din convertizorul de cuplu: Pe tabloul de comandă aveți un instrument de măsură de 

temperatură pentru monitorizarea temperaturii uleiului din convertizorul de cuplu. Urmăriți îndeaproape 

instrumentul de măsură pentru temperatură, care trebuie să fie întotdeauna în domeniul normal de 80oC ~ 110oC, 

dar acest domeniu de citiri de temperatură poate crește la 120oC, la maxim, într-un interval scurt de timp când 

utilajul este încărcat cu sarcini grele, ceea ce este acceptabil pe durate scurte. 

Temperatura uleiului convertizorului de cuplu nu trebuie să depășească 120oC. Opriți și verificați utilajul pentru 

pierderi de ulei dacă temperatura depășește 120oC. În același timp, dacă temperatura uleiului poate scădea repede la 

temperatura normală în cazul în care turația motorului este de 1200 ~ 1500 r/min și cutia de viteze cuplată pe viteza 

neutră timp de 2-3 minute, înseamnă că transmisia funcționează bine. 

Altminteri, opriți utilajul și identificați cauza problemei și eliminați-o înainte de a încerca să reporniți utilajul. 

Presiunea uleiului pentru schimbarea vitezelor: 

Presiunea uleiului pentru schimbarea vitezelor trebuie să fie întotdeauna în domeniul normal de 1,08 ~ 1,47MPa. 

Deci, dacă descoperiți că presiunea uleiului scade sub valoarea minimă când cuplați o anumită viteză și ambreiajul 

este și el cuplat, atunci înseamnă că ceva nu funcționează bine. Trebuie să identificați motivul pentru care scade 

presiunea uleiului și să eliminați problema. Defecțiunea legată de presiunea uleiului pentru ambreiaj este mult 

legată de pierderi de ulei pe la pompa de ulei și blocarea supapei-distribuitor de ulei. Dacă presiunea uleiului scade 

prea mult, va determina alunecarea ambreiajului sau uzura lui foarte rapidă, ceea ce va produce în final la avarierea 

gravă a ambreiajului, deoarece discurile ambreiajului se supraîncălzesc la alunecarea continuă. 

Presiunea uleiului pentru convertizorul de cuplu este deja configurată la ieșirea din fabrică, cu o presiune de intrare 

de 0,30 ~ 0,45MPa și o presiune de ieșire de 0,20 ~ 0,30MPa. 

•  Înlocuirea uleiului 

Uleiul lichid folosit pe acest utilaj trebuie înlocuit periodic la anumite intervale conform celor declarate în prezentul 

manual. În cazul nevoii de înlocuire a uleiului pentru utilaj, parcați utilajul pe un teren drept, apoi porniți motorul 

pentru a determina creșterea temperaturii uleiului din cutia de viteze până la 60oC. Apoi deșurubați dopurile de 

golire a uleiului de pe cutia de viteze și radiator și descărcați uleiul uzat din cutia de viteze și radiator. După ce ați 

terminat golirea uleiului, curățați dopurile și zona din jurul lor, apoi remontați dopurile în pozițiile inițiale, 

împreună cu garnituri inelare de etanșare noi. După aceea, înlocuiți filtrul de ulei și umpleți cutia de viteze și 

radiatorul cu ulei nou pentru angrenaje până la nivelul dorit 

Trebuie să goliți uleiul nu numai din cutia de viteze, ci și din convertizorul de cuplu, 
și din radiator. ATENȚIE 
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ATENȚIE 

După primele 100 de ore de funcționare ale vehiculului, uleiul trebuie schimbat. Apoi, 
schimbați uleiul cel puțin o dată la 600 de ore de lucru sau anual (Notă: pentru 
transmisia cu arbore fix, schimbați uleiul cel puțin o dată la fiecare 1000 
de ore de lucru sau anual.) 

La operațiile de service și întreținere periodice programate, dacă identificați orice semne de  

deteriorare a calității uleiului sau contaminarea cu materiale străine, atunci este necesar să verificați, să curățați și să 

înlocuiți uleiul cu unul nou. 

B. Arbore de transmisie 

Arborele de transmisie pentru osia motoare de pe față și cea de pe spate este cuplat la o articulație cardanică în șuruburi. 

Această structură prezintă ușurință la demontare și o performanță fiabilă. 

Arborele de transmisie a fost echilibrat dinamic. Prin urmare, la demontarea arborelui de transmisie, acordați atenție 

poziției relative a articulației cardanice, și anume, jugurile universale de la cele două capete ale arborelui de transmisie 

trebuie plasate în același plan. Prin urmare, asamblați jugul universal indicat de săgeată. 

Ansamblul articulației cardanice trebuie montat împreună cu arborele de transmisie astfel încât să se poată roti liber fără 

niciun blocaj după ce este conectat cu arborele de transmisie. Rețineți și să nu măriți sau micșorați voit acul de 

rostogolire de la interiorul lagărului de rostogolire. 

Umpleți cu unsoare de lubrifiere lagărul cu ac de rostogolire al articulației cardanice, conform planificării. 

Șuruburile utilizate pe arborele de transmisie sunt din oțel aliat, care nu trebuie înlocuite cu șuruburi din alte materiale. 

Nu utilizați șuruburi diferite pentru montarea arborelui de transmisie. 

C. Osie motoare 

Osiile motoare sunt atât pe față, cât și pe spate, cu diferența principală constând în viteza de rotație a angrenajelor. 

Angrenajele de la interiorul punții de pe față se rotesc la stânga, iar cele din puntea de pe spate se rotesc la dreapta. În 

scopul creșterii puterii de tracțiune, utilajul adoptă un sistem de tracțiune pe 4 roți. Osia motoare este 

alcătuită din carcasa arborelui, reductor principal (inclusiv diferențialul), fusul arborelui și reductorul de butuc. 

Carcasa arborelui este fixată pe cadru, care preia sarcina de pe cadrul utilajului și o transferă pe roți. Este și carcasa 

pentru reductorul principal, fusul arborelui și reductorul de butuc. 

Elementul principal de acționare este un reductor cu roți dințate conice spiralate cu un etaj și este folosit în principal 

pentru creșterea cuplului sistemului de transmisie, coborârea transmisiei și schimbarea direcției de deplasare. 

Diferențialul este alcătuit dintr-o pereche de angrenaje planetare, constând din două roți dințate conice ale fusului 

arborelui, patru pinioane conice și colivie diferențial dreapta și stânga. Diferențiază viteza pentru roțile din stânga și 

dreapta și transferă cuplul transmisiei principale și mișcarea la reductorul butucului. 

Arborele lateral din stânga și dreapta este complet flotant și poate transfera cuplul de la transmisia principală la 

deceleratorul de pe jantă. 

Semi-arborii de la stânga și de la dreapta sunt complet flotanți și au funcția de a transfera puterea și mișcarea generată 

de osia motoare și diferențial la reductorul butucului. 
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Reductorul butucului este un mecanism de transmisie cu angrenaje planetare. Cu inelul interior de angrenaje fixat pe 

rulmentul butucului, angrenajul planetar și butucul se rotesc împreună. Funcția reductorului de pe butuc este de a mări 

cuplul sistemului de acționare și reducerea vitezei transmisiei. 

Anvelopele și jantele sunt dispozitivul principal de deplasare. Cu anvelope  late, de presiune joasă, pentru teren variat 

(23,5-25), încărcătorul are o performanță bună în afara șoselelor. 

 

2.5.3 Instalație hidraulică 

Instalația hidraulică a acestui utilaj include instalația hidraulică de direcție, instalația hidraulică de comandă de pilotare 

și instalația hidraulică de lucru. Schema de principiu a instalației hidraulice este ilustrată în figura 2-27. 

Instalația hidraulică prezintă următoarele avantaje: 

  Adoptarea unui flux integrat cu două pompe: Există o supapă de comandă pilot care reglează fluxul hidraulic 

pompat de pompa de direcție de distribuit cu prioritate către sistemul de direcție. În cazul în care sistemul de 

direcție nu funcționează, atunci fluxul de ulei pompat de la pompa de direcție va integra circuitul de ulei pompat de 

pompa de lucru, și anume: în această situație, pompa de direcție și pompa de lucru asigură fluxul de ulei și 

presiunea necesară sistemului de lucru al utilajului pentru reducerea ieșirii de ulei de la pompa de lucru pentru 

îmbunătățirea fiabilității pompei de lucru. 

 Comanda funcționării sistemului de lucru este realizată de supapa de comandă pilot, care poate realiza mișcarea 

catargului, precum: ridicare, coborâre, neutralizare, flotare, retragerea cupei și coborârea cupei. Controlat de 

reglajul de pilotare, utilajul poate realiza și operația de „flotare”, așa că operarea sistemului de lucru al utilajului 

este foarte ușoară și convenabilă. 

 Sistemul hidraulic de direcție are o operare ușoară și o performanță stabilă, reducând oboseala operatorului. 

 

A. Sistem hidraulic de direcție 

• Principiu de funcționare 

Sistemul hidraulic de direcție este pentru comanda direcției încărcătorului și ester alcătuit în principal din rezervor de 

combustibil, pompă de combustibil, supapă de amplificare a fluxului, supapă limitatoare, cilindru de direcție, conductă 

de combustibil etc. 

Sistemul hidraulic ZL50GN adoptă sistemul hidraulic de direcție BZZ3-125, alcătuit dintr-o servovalvă și o pereche de 

angrenaje cicloidale. Direcția manuală este realizată la oprirea motorului. 

Servovalva, alcătuită dintr-un sertar cilindric, o bucșă de supapă și corpul supapei, controlează direcția de curgere a 

combustibilului. Perechea de angrenaje cicloidale, alcătuite din stator și rotor, funcționează ca motor de măsurare la 

servodirecție pentru asigurarea că combustibilul de pe ieșire este direct proporțional cu unghiul de virare al volanului. 

Perechea de angrenaje cicloidale funcționează ca pompă manuală de combustibil la direcție manuală. La schimbarea 

direcției, servovalva și motorul de măsurare lucrează împreună ca să trimită combustibil la supapa de amplificare a 

debitului. 

Când volanul nu este rotit, servovalva este în poziție neutră și returul de ulei este închis. Admisia de ulei din supapa de 

pilotare revine în rezervorul de combustibil prin supapa de suprapresiune. La rotirea volanului, uleiul care intră în 

pompa de pilotare curge către motorul de măsurare prin servovalvă ca să împingă rotorul să se rotească 
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odată cu volanul, ducând la curgerea uleiului de la supapa de pilotare la un capăt al tijei supapei de amplificare a 

debitului, rezultând  deplasarea tijei și realizarea direcției. Uleiul de la celălalt capăt al tijei supapei se întoarce în 

rezervorul de combustibil prin servovalvă. Dacă volanul este rotit brusc, o cantitate mai mare de ulei de pilotare curge 

spre un capăt al tijei supapei prin motorul de măsurare și se obține o deplasare mai mare a tijei supapei și o virare mai 

rapidă. 

Volanul este conectat la sertar. La rotirea volanului, sertarul se rotește puțin până ce apasă pe laminarea arcului și apoi 

bucșa supapei se rotește și ea. Sertarul este înclinat față de bucșa supapei și astfel pătrunde linia de combustibil. Între 

timp, arborele articulat conectat la bucșa supapei se rotește cu ea, antrenând rotația rotorului, pentru a trimite uleiul de 

pilotare proporțional cu unghiul de rotație al volanului către supapa de amplificare a debitului. Când volanul nu se mai 

rotește, laminarea arcului permite bucșei supapei să revină în poziția neutră și, astfel, linia de combustibil este 

întreruptă. 

Supapa de amplificare a debitului este o supapă de sens hidraulică din cadrul sistemului de direcție. Uleiul de pilotare 

din angrenajele de direcție curge către camera de comandă a supapei de amplificare a debitului prin supapa limitatoare 

pentru rotirea sertarului supapei principale,  ceea ce permite curgerea uleiului de la pompa de direcție către cilindrul de 

direcție. Uleiul de pilotare, în plus față de alimentarea  sistemului de direcție în prealabil, adună excesul de ulei din 

sistemul de direcție care curge către sistemul de lucru, ceea ce poate reduce cilindreea pompei de lucru pentru a întruni 

condiția de lucru de joasă presiune și debit mare. Supapa limitatoare definește limitele de direcție ale încărcătorului. 

Când este atinsă limita de direcție, supapa întrerupe curgerea uleiului de pilotare către supapa amplificatoare de debit și 

apoi schimbarea direcției se oprește și este asigurată direcția de siguranță. 

 

B. Instalație hidraulică a echipamentelor atașate la încărcător 

• Principiu de funcționare 

Instalația hidraulică a echipamentelor atașate la încărcător are rolul de a controla mișcarea cupei și este alcătuită în 

principal din rezervor de combustibil, pompă de combustibil, supapă de distribuție, supapă de pilotare, cilindru de 

catarg, cilindru de cupă, conductă de combustibil etc. 

Instalația hidraulică ZL50GN adoptă o supapă de pilotare proporțională reductoare de presiune și este echipat cu 

manșă pentru cupă și manșă pentru catarg. Cupa poate fi acționată înainte, înapoi sau în poziție neutră. Manșa pentru 

catarg are patru poziții: ridicare, poziție neutră, coborâre și flotare. Ridicarea, flotarea și aducere în spate au solenoizi 

de poziționare. La fel ca supapa de pilotare, supapa multicale este echipată cu tijă de supapă pentru cupă și tijă de 

supapă pentru catarg. Tija supapei pentru cupă are trei poziții: neutră, aducere în spate și înainte. Tija de supapă pentru 

catarg are patru poziții: neutră, ridicare, coborâre și flotare. Mișcarea tijei supapei se bazează pe ulei de pilotare și 

returul acestuia este pe bază de arc. 

Când echipamentul atașat la încărcător nu este folosit, manșa supapei de pilotare revine în poziția neutră și, prin urmare, 

uleiul de pilotare nu poate trece. Supapa multicale este în poziție neutră, uleiul de la pompa principală revine în 

rezervorul de combustibil prin supapa multicale. 

La lopătare sau descărcare, acționați manșa de cupă a supapei de pilotare, uleiul de pilotare curge către un capăt al tijei 

de supapă pentru cupă a supapei multicale, împinge tija supapei la stânga sau la dreapta în poziția de lucru, uleiul de 

pilotare de la celălalt capăt al tijei de supapă curge înapoi în supapa de pilotare și revine în rezervorul de combustibil. 

Uleiul de lucru curge în camera anterioară sau posterioară a cilindrului de cupă prin supapa de distribuție pentru a 

permite cupei să revină în spate sau 
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să descarce; la ridicarea sau coborârea catargului, acționați manșa pentru catarg a supapei de pilotare, uleiul de pilotare 

curge către un capăt al tijei supapei pentru catarg, împinge tija supapei la stânga sau la dreapta în poziția de lucru, uleiul 

de pilotare de la celălalt capăt al tijei de supapă curge înapoi în supapa de pilotare și revine în rezervorul de combustibil. 

Uleiul de lucru curge către camera inferioară sau superioară a cilindrului pentru catarg prin supapa de distribuție, pentru 

a permite ridicarea sau coborârea catargului. Presiunea maximă a uleiului de lucru este controlată de supapa de 

siguranță principală. 

Când este necesară flotarea în sus sau în jos a cupei (pentru încărcarea și descărcarea de materiale în vrac), manșa 

supapei de pilotare trebuie adusă în poziția de flotare și tija supapei pentru catarg este chiar în poziția când coboară. 

Supapa de secvență din supapa de pilotare este deschisă și uleiul din canalul de descărcare al supapei multicale curge 

către rezervorul de combustibil prin portul de descărcare al supapei de pilotare, care deschide supapa de umplere a 

camerei mici a cilindrului de catarg din supapa multicale și cele două capete ale tijei de supapă pentru catarg, portul de 

admisie a uleiului, portul de retur sunt conectate unul la celălalt. În acest moment, uleiul de lucru din camerele 

superioară și inferioară ale cilindrului de ulei este la presiune joasă, cupa flotează liber sub forța gravitațională și este 

aproape de sol. Când sarcina exterioară depășește capacitatea de ridicare sau de rulare pe spate sau când pistonul 

cilindrului de catarg ajunge la capătul cilindrului de ulei sau când pistonul cilindrului de cupă ajunge la capătul frontal 

al cilindrului de ulei și presiunea din sistem crește și atinge presiunea prestabilită a sistemului, supapa de suprasarcină 

se deschide ca supapă de suprapresiune, supapa de suprapresiune este deschisă de uleiul sub presiune și apoi uleiul 

curge înapoi în rezervorul de combustibil prin supapa de distribuție. Supapa de umplere este folosită la umplerea cu ulei 

pentru a evita situația în care o anumită cameră a rezervorului de combustibil ar fi goală. 

Supapa de selecție este unul dintre elementele reglajului de pilotare. Uleiul de pilotare curge în supapa reductoare de 

presiune proporțională prin supapa de selecție și astfel se realizează mișcările de ridicare și de înclinare. 
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Figura 2-27 Schemă de principiu a instalației hidraulice 
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C. Întreținerea instalației hidraulice 

• Uleiul hidraulic din instalație trebuie păstrat curat. 

• După 1000 de ore de lucru, uleiul trebuie schimbat și înlocuit cu ulei nou, conform următoarelor proceduri: 

a. Ridicați brațele la înălțime maximă și apoi opriți motorul. Înclinați cupa și coborâți brațele de ridicare sub propria 

greutate pentru descărcarea temeinică a uleiului de la interiorul cilindrului. 

b. Când uleiul este încă cald, deșurubați dopul de pe fundul rezervorului pentru descărcarea reziduurilor. 

c. Deșurubați dopul rezervorului de ulei și și furtunul cilindrului pentru descărcarea uleiului murdar. După aceea, 

curățați rezervorul și filtrul cu kerosen (sau motorină). 

d. După reumplerea cu ulei nou, lăsați motorul să meargă la viteză mică și acționați echipamentul de lucru 

pentru purjarea aerului din instalație. 

• La demontarea elementului hidraulic, păstrați locul de muncă ordonat și curat pentru a preveni căderea de praf, 

murdărie și reziduuri în elementele hidraulice. 

• Pentru instalarea elementelor hidraulice după finalizarea operațiilor de întreținere, verificați cauciucul, garnitura de 

cauciuc și garnitura torică. Înlocuiți elementele stricate care deteriorează garnitura. 

• La demontarea elementelor hidraulice, nu loviți elementele cu ciocanul sau alte obiecte. 

• Dacă presiunea de lucru a supapei de distribuție este mai mare sau mai mică de 17,5MPa, reglați presiunea. 

Ajustarea pentru o asemenea presiune trebuie efectuată după cum urmează: Deșurubați dopul de măsurare a presiunii 

și înșurubați un manometru, apoi porniți motorul și lăsați-l să meargă la 1800r/min. După aceea, duceți supapa 

cu sertar a cupei în poziția mediană și ridicați catargul în poziția cea mai de sus. În acest moment, reglați tija 

șurubului supapei de siguranță până ce manometrul citește o presiune de 17,5MPa. 

 

2.5.4 Sistem de frânare 

Funcția sistemului de frânare este de a reduce viteza de deplasare a utilajului sau de a opri complet utilajul și de parcare 

a utilajului pentru un anumit timp. Utilajul descris în acest manual are două mecanisme de frânare: 

• Sistemul frânei de serviciu: Folosit pentru reglarea vitezei și oprirea utilajului la deplasare. Este cu discuri de 

prindere, cu aer peste ulei și o singură pedală. Pedala de servofrână este întreruptă. Astfel, performanța de frânare a 

utilajului este mai stabilă, mai sigură, fiabilă și ușoară. 

Sistemul de frână de serviciu este alcătuit dintr-un compresor de aer, supapă (supapă separator de apă și ulei), 

rezervor de aer, supapă de frânare, pompă de servofrână și plăci de prindere. 

Principiul de funcționare al sistemului de frână de serviciu: Compresorul de aer este acționat de motor, apoi aerul 

comprimat intră în receptorul de aer prin supapa de combinație separatoare de apă și ulei cu o presiune 

de 0,68 până la 0,78MPa. Apăsați pedala de frână pentru a permite intrarea aerului în pompele de servofrână din față 

și din spate, care împinge pistonul, discul de frecare al etrierului de frână ca să apese pe discul de frână (la o  

presiune de 10MPa ) și așa sunt oprite roțile. Eliberați pedala pentru a permite evacuarea aerului comprimat 

din pompele de servofrână și așa se iese din modul de frânare. 
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• Sistemul frânei de parcare și de urgență: Funcționează pentru a obține frânarea utilajului în caz de urgență dacă se 

întâmplă un accident la deplasarea sau în timpul lucrului utilajului. Are și funcția de a menține utilajul staționar în 

locul de parcare fără să fie afectat de orice forță străină. În plus, poate servi la protejarea utilajului propriu-zis în 

cazul în care presiunea atmosferică a sistemului scade sub 0,35MPa. 

Utilajul poate fi condus numai când presiunea atmosferică de frânare atinge sau depășește presiunea prescrisă. 

Sistemul de frână de parcare și de siguranță este alcătuit din supapă acționată manual, cilindru de aer, aparat de frână 

și arbore flexibil. 

Principiul de funcționare al sistemului de frână de parcare și de siguranță: Supapa de frânare cu acționare manuală 

este controlată dintr-un buton. La apăsarea butonului frânei cu comandă manuală, supapa de frânare este conectată și 

aerul la presiune înaltă intră în arcul comprimat al cilindrului de frânare din receptorul de aer prin supapa de 

comandă a frânării, apoi frâna este decuplată. Între timp, aerul la presiune înaltă intră în cilindrul de întrerupere din 

receptorul de aer prin supapa de comandă a frânării, supapa pneumatică de oprire și revine puterea în cutia de viteze. 

La eliberarea butonului frânei cu comandă manuală, supapa de frânare întrerupe alimentarea cu aer și aerul 

comprimat din cilindrul de frânare este evacuat prin supapa de frânare, arcul mare revine și frâna este cuplată, iar 

încărcătorul este în  modul de frânare. În același timp, alimentarea cu aer a cilindrului de întrerupere este oprită și, în 

final, se întrerupe puterea la cutia de viteze. 

 

• Verificarea performanței de frânare 

Performanța de frânare este direct legată de siguranța dvs. și eficiența de lucru. Trebuie să verificați dacă sistemul de 

frână funcționează foarte bine. După reparații, distanța de frânare trebuie să fie mai mică de 9 metri când încărcătorul 

merge la o viteză de 24Km/oră pe drum drept și uscat. Încărcătorul trebuie să frâneze repede, fără deviații după ce 

apăsați ușor pe pedală când încărcătorul merge la o viteză de 30Km/oră. 

 

• Întreținerea sistemului de frânare 

Întreținere: Verificați apa acumulată în rezervorul de aer la fiecare două zile dacă utilajul a folosit uscătorul de aer. 

Dacă există apă acumulată în rezervorul de aer departe de uscător, înseamnă că agentul de uscare este ineficient și că 

uscătorul trebuie înlocuit. 

CURĂȚARE: Este obligatoriu să se curețe ca să funcționeze bine. 

VERIFICARE: Este obligatoriu să se verifice sistemul de frânare pentru pierderi, desprinderea îmbinărilor, dacă 

nivelul de ulei este normal, dacă țevile de ulei sunt drepte și dacă nu au îmbătrânit piesele din cauciuc. 

 Când utilajul are un uscător de aer, verificați periodic (la fiecare două zile) apa acumulată în rezervorul de aer. 

Dacă există apă acumulată la interior, departe de uscător, înlocuiți tubul uscat deoarece agentul de uscare nu mai 

este eficient. 

 

• Note speciale: 

 Pentru a evita reducerea „mișcării de alunecare” la repornirea utilajului, servofrâna de întrerupere nu poate fi 

selectată când utilajul se deplasează sau lucrează în pantă. În plus, nu remorcați forțat vehiculul când se oprește 

din cauza unei presiuni scăzute de frânare.. Deconectați cilindrul pneumatic de frână pentru a evita arderea 

tamburului de frână. 
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 Verificați presiunea atmosferică de frânare și starea butonului de frână și eliberați performanța de frânare înainte 

de pornirea utilajului. Altminteri, mecanismul de frânare se va avaria dacă porniți utilajul fără eliberarea 

performanței de frânare. 

 

2.5.5 Aparate și instrumente electrice 

Funcția sistemului electric este de a porni motorul și de a alimenta lămpile de iluminare, instrumentele de măsură, 

comenzile electrice și alte aparate auxiliare etc. pentru asigurarea deplasării în siguranță și funcționarea utilajului. 

Sistemul electric este alcătuit din componente precum: reîncărcare baterie, pornire motor, iluminare, lămpi-martor și 

alte elemente auxiliare, cu o tensiune a sistemului de DC24V și împământarea  polului negativ. 

• Reîncărcarea bateriei: Constă din baterie, generator și dispozitiv de reglare. Acordați atenție următoarelor puncte: 

• Baterie 

Sunt două baterii în serie, cu polul negativ („-”) al primei baterii legat la polul pozitiv („+”) al celei de-a doua baterii, 

iar polul negativ („-”) al celei de-a doua baterii este împământat.   Polul pozitiv („-”) al primei baterii este conectat la 

întrerupătorul electric principal. Prin urmare, atât timp cât întrerupătorul electric principal este apăsat, bateria 

alimentează utilajul cu electricitate. 

Dacă bateria funcționează bine, nu trebuie să o scoateți pentru încărcare sau descărcare, pentru că se poate reîncărca 

singură în timpul procedurii de lucru. În caz de inactivitate pe termen lung, bateria trebuie scoasă de pe utilaj și 

încărcată cel puțin o dată  pe lună. 

Este necesar să se verifice nivelul de electrolit din baterie o dată la cel puțin un interval de 10-15 zile în sezonul de 

iarnă și de 5-6 zile vara. Trebuie să se verifice și aspectul bateriei și trebuie păstrată curată. 

Nu puneți niciodată obiecte metalice pe baterie. Altminteri bateria se va scurtcircuita. După montarea bateriei la 

interiorul compartimentului aferent, trebuie securizată bine pentru a preveni deteriorarea ei din cauza șocurilor 

severe la deplasarea sau lucrul cu utilajul. De asemenea, păstrați conectorii  și firele bornelor bateriei fixați(te) bine. 

Întrerupător baterie: întrerupătorul bateriei este diferit de întrerupătorul demaror. Închiderea întreruptorului bateriei 

înseamnă oprirea instalației electrice a vehiculului. Când întrerupătorul demaror este oprit, bateria este încă conectată 

la instalația electrică și unele piese sunt încă în funcțiune. Pentru parcare pe termen lung sau frânare pe 

timp de iarnă, treceți acest întrerupător în poziția „O” pentru a evita pierderile de electricitate, scurtcircuitarea etc. 

Când există un incendiu la locul de utilizare, puneți acest întrerupător în poziția „O” pentru a evita scurtcircuitarea și 

incendiile! 

Nu închideți întrerupătorul bateriei când motorul este în funcțiune. Altminteri, se va 
avaria instalația electrică a vehiculului. 

AVERTISMENT 
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• Generator 

Generatorul este acționat de un motor. Dacă bateria nu are curent suficient, va fi încărcată de generator. 

Pentru detaliile generatorului, consultați manualul motorului. 

• Dispozitiv de reglare 

În funcție de diferitele modele și mărimi ale utilajului, diferitele motoare folosite pe ele sunt echipate cu generatoare 

diferite. Dispozitivul de reglare este o componentă integrată a generatorului și se împarte în  două tipuri: acumulare 

la ieșire și acumulare la intrare. Indiferent de tip, este folosit pentru reglarea tensiunii de ieșire și a volumului de 

curent de la generator prin care să se obțină o tensiune de ieșire stabilă de la generator. 

• Demaror 

Ansamblul demarorului este alcătuit din contact de aprindere, întrerupător electric principal și motor demaror. La 

pornirea utilajului, treceți contactul de aprindere în poziția „ON”, apoi aprindeți întrerupătorul electric principal; 

După aceea, treceți comutatorul de aprindere în poziția „START” pentru cuplarea motorului demaror pentru 

pornirea motorului. Rețineți că durata de pornire a motorului trebuie să nu depășească 10 secunde. Dacă nu reușiți 

să porniți motorul din prima, trebuie să așteptați cel puțin 3 minute înainte de a încerca să reporniți 

iar. Este strict interzisă pornirea motorului cât timp nu este complet oprit. 

Se recomandă cu căldură, pentru asigurarea că motorul utilajului poate fi pornit în siguranță, să 

efectuați următoarele verificări: 

- Verificați cablajele electrice ale motorului pentru a vedea dacă sunt slăbite sau rupte; 

- Verificați starea bateriei pentru a vedea dacă poate funcționa corespunzător; 

- Verificați admisia de ulei la sistemul motorului. 

• Iluminare și lămpi de semnalizare 

Există mai multe lămpi montate pe utilaj, inclusiv: lampă zenitală frontală, lampă zenitală posterioară, 

lampă de operare, lampă frontală de direcție, lampă posterioară de direcție, lămpi de instrumente și lampă de frână 

etc. 

Tabelul de mai jos enumeră mărimea becurilor aferente (Tabelul 2-9) 

 
Confirmați că aveți comutatorul de pol negativ conectat înainte de pornirea motorului. 

ATENȚIE 
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Nr. Descriere Cant. Spec. becuri 

1 Lămpi zenitale pe față 2 24V 55/50W 

2 Lămpi zenitale pe spate și lămpi de lucru 3 24V 35W 

3 Lămpi pe față și lămpi de direcție 4 24V 21W 

4 Lămpi de direcție pe spate și lămpi de frână 4 24V 21W 

5 Lămpi pe spate 2 24V 10W 

6 Lampă tavan 1 24V 5W 

7 Lămpi instrumente de măsură 6 24V 0,5W 

8 Lămpi-martor și lămpi de iluminare 8 24V 2W 

•   Instrumente de măsură pentru monitorizarea funcționării 

Funcția instrumentelor de măsură pentru monitorizarea funcționării: să afișeze și să dea operatorului date critice ale 

unui autoîncărcător în funcțiune, astfel încât operatorul să știe și să monitorizeze la timp performanța utilajului și să 

ia la timp măsurile necesare în cazul oricăror accidente neintenționate pentru a evita orice vătămare corporală a 

persoanelor sau pagubele la nivelul utilajului și pentru a păstra utilajul în stare bună. 

Aveți în total 6 instrumente de măsură pentru monitorizare pe utilaj: manometru ulei de motor, instrument de măsură 

temperatură apă motor, voltmetru, instrument de măsură ulei convertizor de cuplu, manometru presiune de frânare și 

cronometru. Toate aceste instrumente de măsură (contoare) au setări „roșii” și „verzi”,  setarea „verde” însemnând 

zona de lucru în siguranță. În cazul în care contorul (instrumentul de măsură) indică zona „roșie”, înseamnă că este 

ceva în neregulă cu utilajul sau un potențial de probleme. Opriți utilajul și eliminați problema posibilă. Numai după 

ce toate instrumentele de măsură pentru monitorizare indică zona „verde” puteți conduce și opera utilajul iar. 

Altminteri, veți produce victime umane și avarierea utilajului. Foarte important! 

În plus, aveți un grup de lămpi de avertizare care au funcția să dea alerte referitoare la sistemul de direcție, 

încărcarea bateriei, presiune scăzută a aerului de frânare sau presiune scăzută de ulei etc. Pentru detalii, consultați 

Diagrama tabloului de instrumente. 
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2.5.6 Sistem de aer condiționat 

A. Structura aparatului de aer condiționat și sistemul aferent de lucru 

Sistemul de aer condiționat montat pe utilaj poate fi folosit pentru încălzire și răcire. Pentru detalii despre structura 

aparatului de aer condiționat și a sistemului aferent de lucru, consultați manualul aparatului de aer condiționat livrat 

împreună cu utilajul. 

1. Ansamblu evaporator 

2. Furtun (de la evaporator la compresor) 

3. Compresor 

4. Furtun (de la compresor la condensator) 

5. Condensator 

6. Furtun (de la condensator la rezervorul de apă) 

7. Rezervor de apă 

8. Furtun (de la rezervorul de apă la evaporator) 

9. Filtru de aer 

B. Puncte de atenționare 

• Numai tehnicienii profesioniști pot repara aparatul de aer condiționat. 

• În cazul necesității de a verifica și repara orice piesă a utilajului, trebuie să parcați utilajul pe teren drept și să treceți 

maneta de transmisie în poziția de neutru, să aveți sistemul de frânare cuplat și să țineți persoanele neimplicate la 

distanță de locul reparațiilor sau zona de lucru. 

• Contactul cu congelatorul poate produce vătămări corporale. Purtați protecții pentru ochi și alte dispozitive de 

siguranță pentru protecția ochilor și a pielii ca să nu fie afectate de lichidul de răcire expus. Dați dovadă de prudență 

specială când atingeți orice piese ale utilajului, în special cele la temperaturi ridicate sau orice piese mobile. 

Compresor Evaporator 

Apă 

Evaporator 

Condensator 

Rezervor 
de apă 

DIS 
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• Indiferent dacă motorul merge sau nu, sistemul de aer condiționat are întotdeauna presiune. Așa că nu încercați 

niciodată să încălziți sistemul de agent de răcire. Dacă trebuie să goliți sistemul aparatului de aer condiționat, trebuie 

să purtați protecții pentru ochi, chiar dacă manometrul indică zero. Se recomandă cu căldură demontarea pieselor 

aparatului de aer condiționat cu multă grijă, chiar dacă se iau măsuri de protecție. 

• Fumatul, flăcările și focul sunt strict interzise la locul reparațiilor pentru aparatul de aer condiționat, deoarece 

agentul de răcire de la interior va produce un tip de aer otrăvitor la apropierea de surse de căldură. Inspirarea acestui 

aer va produce accidente umane severe sau chiar decese. 

• Aparatul de aer condiționat poate fi pornit numai după pornirea motorului utilajului. După oprirea completă a 

motorului, opriți alimentarea aparatului de aer condiționat pentru economisirea electricității utilajului. 

• Pentru funcționarea fără probleme a sistemului aparatului de aer condiționat, se recomandă puternic folosirea vitezei 

„High” pentru răcire. 

• În cazul neutilizării aparatului de aer condiționat pe o perioadă îndelungată primăvara, toamna sau iarna, trebuie pus 

în funcțiune pentru 5 minute cel puțin la fiecare două săptămâni pentru a preveni ruginirea pieselor aparatului de aer 

condiționat din cauza inactivității îndelungate. 

• Dacă este necesară completarea cu agent de răcire, selectați și folosiți un agent de răcire conform indicațiilor din 

manualul aparatului de aer condiționat. Nu încercați niciodată să amestecați două tipuri diferite de agent de răcire în 

aparatul de aer condiționat. 

• La utilizarea aparatului de aer condiționat, trebuie să țineți închise ușile și geamurile cabinei. 

• La folosirea aparatului de aer condiționat, încercați să nu țineți întotdeauna regulatorul de temperatură la maxim pe 

răcire și ventilatorul la viteză mică. Altminteri, evaporatorul va îngheța.  

• Parcați utilajul în locuri umbroase vara, ferit de lumină solară directă. 

• Înainte de utilizarea aparatului de aer condiționat pe căldură, trebuie să lăsați motorul în funcțiune un timp. Numai 

după ce motorul ajunge la 80°C puteți porni robinetul de apă caldă și suflanta aparatului de aer condiționat. Dacă 

temperatura ambientală este sub 0°C, goliți apa din furtun și radiator pentru a preveni înghețul, dar nu și dacă apa din 

rezervorul de apă conține antigel. 

 

C. Întreținerea aparatului de aer condiționat 

• Întreținerea suficientă și programată a aparatului de aer condiționat este de importanță critică pentru menținerea 

aparatului de aer condiționat în stare sigură, fiabilă și pentru prelungirea duratei sale de viață utilă. Prin urmare, 

întreținerea programată a aparatului de aer condiționat este foarte necesară. (pentru detalii, vezi tabelul 2-10 ) 
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Articole de 

Întreținere 
Metode de verificare 

Interval de întreținere 

În fiecare 

Zi 

În fiecare 

Săptămână 

În fiecare 

Lună 

În fiecare 

Trimestru 

În fiecare 

An 

Sistem de 

răcire 

 

Stare agent de răcire 
Verificați starea fluxului 

prin vizor. 
     

Conducte 

Verificați furtunurile pentru orice 

semne de fisuri sau deteriorare. 
     

Verificați fiecare îmbinare pentru 

pierderi 
     

Verificați fiecare colier 

pentru desprindere sau deteriorare. 
     

Compresor 

Ulei de răcire 

Înlocuiți uleiul de răcire (folosiți 

un ulei de brandul corect, conform 

indicațiilor din manual). 

     

Curea Verificați tensionarea și uzura curelei.      

Consolă compresor Verificați fiabilitatea consolei.      

Condensator 

Condensator 

mecanism 

Verificați dacă este curat și 

în stare bună. 
     

Parte frontală 

condensator 

Verificați pentru corpuri 

străine pe partea frontală. 
     

Condensator 

consolă 

Verificați dacă s-a desprins 

consola. 
     

Evaporator 

Consolă evaporator Verificați pentru deteriorări.      

Admisie vânt 

de ciclare 

Verificați dacă ventilația este 

bună. 
     

Motor de suflare 
Verificați dacă motorul 

funcționează corespunzător. 
     

Instalație 

electrică 

Cuplor Verificați starea cuplorului.      

Ambreiaj 

electromagnetic 

Verificați dacă funcționează 

corespunzător. 
     

Buton de comandă 
Verificați dacă funcționează 

corespunzător. 
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2.5.7 Aer cald pentru încălzirea combustibilului și sistemul cazanului de încălzire 

După folosirea de aer cald pentru încălzirea combustibilului și a cazanului de încălzire, opriți din butonul de comandă și 

utilajul va continua să funcționeze un timp pentru răcirea încălzitorului la interior. Este interzisă oprirea electricității 

vehiculului înainte ca indicatorul să arate stingerea completă. Altminteri, energia calorifică de la interiorul 

încălzitorului va produce defectarea dispozitivului. 

 

2.6 Depanare 

2.6.1 Sistem motor 

Fenomene de 

avarie 
Motive de avarie Remedii 

Motorul merge 

dar utilajul nu poate  

fi condus. 

1. Nu ați cuplat viteza. 1. Intrați în viteză. 

2. Cantitate de ulei în sistemul de transmisie 

insuficientă. 

2. Completați cu ulei până la cantitatea 

prescrisă. 

3. Pompa de ulei de transmisie este defectă și 

manometrul nu indică nimic. 
3. Înlocuiți sau reparați pompa de ulei. 

4. Probleme la convertizorul de cuplu. 
4. Verificați convertizorul de cuplu pentru 

pierderi sau defecte. 

Presiunea uleiului 

pentru schimbarea 

vitezelor este prea 

mică 

1. Presiunea supapei este reglată necorespunzător. 1. Reglați la valoarea prescrisă. 

2. Ambreiajul prezintă pierderi severe de ulei. 
2. Înlocuiți garnitura de etanșare pentru ulei 

și suportul aferent. 

3. Supapa pentru schimbarea vitezelor revine 

în poziția inițială. 

3. Verificați arcul de rapel al supapei și 

dacă are reziduuri în cavitate. 

4. Pierderi pe la circuitul de ulei. 4. Strângeți tuburile. 

5. Pompa de ulei nu funcționează. 5. Înlocuiți pompa de ulei. 

6. Filtrul de ulei este blocat. 6. Curățați filtrul de ulei. 

Schimbătorul 

de viteze nu se 

cuplează. 

1. Presiunea uleiului pentru schimbarea vitezelor 

este mică. 
1. Vezi textul de mai sus. 

2. Conducta de transmisie este colmatată. 2. Demontați și curățați. 

3. Ambreiajul prezintă pierderi severe de ulei. 3. Vezi textul de mai sus. 

Forța de deplasare 

este insuficientă. 

1. Uleiul din sistemul de transmisie este 

insuficientă. 
1. Completați cu ulei. 

2. Presiunea uleiului pentru schimbarea vitezelor 

este prea mică. 
2. Vezi textul de mai sus. 

3. Sistemul de frânare este reglat necorespunzător, 

etrierul de frână nu se decuplează. 
3. Verificați și ajustați. 



 

2.6 Depanare 

Fenomene de 

avarie 
Motive de avarie Remedii 

Forța de deplasare 

este insuficientă. 

4. Temperatura din convertizorul de cuplu este 

prea mare. 

4. Când temperatura uleiului este peste 

100oC, opriți utilajul și verificați-l. 

5. Plăcile motoare și condusă ale ambreiajului 

nu se cuplează corect. 
5. Demontați, curățați și înlocuiți plăcile. 

6. Turația motorului este mică. 
6. Verificați și reglați turația. 

  

Cutia de viteze și 

convertizorul de cuplu 

se supraîncălzesc. 

1. Ulei insuficient. 1. Completați cu ulei. 

2. Ambreiajul alunecă. 
2. Verificați și reparați ambreiajul și reglați-i 

presiunea. 

3. Timpul de lucru este prea mare. 3. Opriți lucrul pentru răcirea utilajului. 

Schimbarea vitezelor 

este dezordonată 
1. Aranjamentul vitezelor este greșit. 1. Reglați din nou și reparați. 

2.6.2 Sistem de direcție 

Simptom problemă Cauze Remedii 

Schimbarea direcției 

este cam dificilă. 

1. Temperatura uleiului este prea mică. 
1. Încercați din nou după creșterea temperaturii 

uleiului. 

2. Racorduri greșite pe conductele de ulei ale 

circuitului de ulei de reglare a pilotării. 

2. Refaceți racordurile conductelor de ulei cum 

trebuie. 

3. Conductele de ulei ale circuitului de ulei de 

reglare a pilotării sunt colmatate. 

3. Curățați conductele de ulei ale circuitului de 

ulei de reglare a pilotării. 

4. Presiunea uleiului de reglare a pilotării este 

prea mică. 

4. Reglați presiunea supapei de preaplin, după cum 

este necesar. 

5. Șuruburile de montare de pe mecanismul de 

direcție complet hidraulic sunt strânse prea 

tare 

5. Desfaceți puțin șuruburile. 

 

Volanul poate fi rotit 

după ce utilajul 

virează până la limita 

max. 

Probleme la mecanismul de limitare a direcției. 
Verificați și reparați mecanismul de limitare a 

direcției. 

Direcția este 

instabilă. 

Funcționarea supapei de reglare a debitului de 

ulei este instabilă. 

Verificați, reparați sau înlocuiți supapa de  

reglare a debitului. 
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Simptom problemă Cauze Remedii 

Direcția la stânga 

și la dreapta este 

cam lentă. 

1. Reglare necorespunzătoare a arcului 

supapei de reglare a debitului de ulei. 
1. Reglați corect arcul. 

2. Debit insuficient de ulei pentru 

pompa de direcție. 

2. Verificați, reparați sau înlocuiți pompa 

de direcție. 

3. Tija supapei de amplificare a debitului 

nu merge până la capăt. 

3. Reglați presiunea de reglare a pilotării sau 

înlocuiți arcul. 

Direcția într-o parte 

e destul de 

rapidă și în 

cealaltă parte e lentă. 

Piesele de la ambele capete ale tijei supapei de 

amplificare a debitului de ulei nu sunt corecte. 
Ajustați piesele corect, după cum este necesar. 

La virare, 

forța de rezistență 

este 

mică, direcția este 

în regulă, dar 

când forța de 

rezistență 

crește, virarea 

este înceată 

(și la stânga, 

și la dreapta). 

1. Pierderi serioase de ulei pe la scaunul 

supapei de preaplin pentru circuitul principal 

de ulei. 

1. Verificați, reparați sau înlocuiți inelul de 

etanșare. 

2. Pierderi serioase de ulei pe la supapa 

inversoare de sens. 

2. Verificați, reparați sau înlocuiți supapa și 

inelul de etanșare. 

3. Presiune prea mică pentru sistemul de 

direcție. 
3. Reglați presiunea sistemului de direcție. 

La virare, 

forța de rezistență 

este mică, direcția 

este în regulă, dar 

când rezistența 

de virare crește, 

virarea într-o parte 

este rapidă și înceată 

în cealaltă parte. 

Pierdere minoră de ulei pe la un capăt al 

supapei de sens și pierdere majoră de ulei pe la 

celălalt capăt al supapei de sens. 

Verificați, reparați sau înlocuiți supapa de sens și 

înlocuiți inelele de etanșare. 

La întoarcerea 

utilajului, 

utilajul nu își 

schimbă direcția. 

1. Supapa de reglare a debitului de ulei nu 

funcționează. 

1. Verificați, reparați sau înlocuiți supapa de 

reglare a debitului de ulei. 

2. Ceva nu este în regulă cu supapa de preaplin 

a circuitului de ulei de reglare a pilotării. 

2. Verificați, reparați sau înlocuiți supapa de 

preaplin a circuitului de ulei de reglare a 

pilotării. 

3. Ceva nu este în regulă cu supapa 

de preaplin a circuitului de ulei principal. 

3. Verificați, reparați sau înlocuiți supapa 

de preaplin a circuitului de ulei principal. 
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Simptom problemă Cauze Remedii 

Utilajul virează 

singur chiar  

și fără acționarea de 

către operator. 

1. Tija supapei de amplificare a debitului 

nu poate reveni în poziția de neutru. 

1. Verificați, reparați tija supapei și 

readuceți arcul în poziția inițială. 

2. Șuruburile de montare ale supapei de 

amplificare a debitului sunt strânse prea 

tare. 

2. Desfaceți puțin șuruburile. 

3. Șuruburile de pe capacul supapei de 

amplificare a debitului sunt strânse prea 

tare. 

3. Desfaceți puțin șuruburile. 

4. Configurație necorespunzătoare a tijei 

supapei și a soclului. 
4. Verificați, reparați sau înlocuiți tija supapei. 

Volanul se 

învârte singur chiar  

și fără acționarea de 

către operator. 

1. Setul de supape din sistemul hidraulic de 

direcție este blocat. 
1. Eliminați corpurile străine. 

2. Discurile cu arc ale sistemului 

de direcție sunt defecte. 
2. Înlocuiți discurile cu arc. 

Virarea devine 

foarte rapidă 

când utilajul 

merge cu 

viteză mare. 

1. Supapa de reglare a debitului de ulei 

este reglată necorespunzător. 
1. Reglați plăcuțele supapei cum trebuie. 

2. Tija supapei de amplificare a debitului de 

ulei nu se mișcă liber. 
2. Verificați, reparați sau înlocuiți tija supapei. 

3. Soclurile de la ambele capete ale tijei 

supapei de amplificare a debitului de ulei 

sunt blocate sau în poziții incorecte. 

3. Curățați sau înlocuiți tija supapei. 

Zgomot puternic 

de la pompa 

de direcție și 

pistonul 

cilindrului de 

direcție 

se mișcă încet. 

1. Aveți aer în circuitul de ulei de direcție. 1. Îmbunătățiți etanșeitatea pompei de direcție. 

2. Pompa de direcție este uzată, cu un debit 

insuficient de ulei. 

2. Verificați, reparați sau înlocuiți pompa 

de direcție. 

3. Vâscozitatea uleiului este prea mică. 
3. Schimbați uleiul hidraulic, conform 

cerințelor. 

4. Nivel insuficient de ulei hidraulic. 
4. Completați cu ulei nou, conform 

instrucțiunilor. 

5. Presiunea pentru supapa de preaplin  

de pe circuitul de ulei principal este reglată 

prea jos. 

5. Reglați valoarea de presiune pentru 

supapa de preaplin. 

6. Pierderi severe de ulei pe la cilindrul 

de direcție. 

6. Verificați și reparați cilindrul 

hidraulic sau înlocuiți inelul de etanșare. 
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2.6.3 Instalație electrică 

Simptom problemă Cauze Remedii 

Motorul pornește greu 

sau nu pornește 

deloc. 

1. Bateria este defectă sau nu este încărcată 

complet. 
1. Înlocuiți bateria sau încărcați-o complet. 

2. Întrerupătorul este defect. 2. Reparați sau înlocuiți întrerupătorul. 

3. Motorul demaror este defect. 3. Reparați sau înlocuiți motorul demaror. 

4. Conexiuni cablate proaste. 4. Verificați și reparați firele de pornire. 

5. Linia de carburant sau linia de aer s-a 

defectat. 
5. Verificați linia de carburant sau linia de aer. 

6. Schimbătorul de viteze nu este în viteza 

neutră. 
6. Puneți schimbătorul de viteze în viteza neutră. 

7. S-a ars siguranța fuzibilă. 7. Înlocuiți siguranța. 

Demarorul se arde 

întotdeauna frecvent. 

1. Cheia de pornire nu îl poate readuce 

în poziția inițială. 
1. Reparați sau înlocuiți cheia de pornire. 

2. Contactorul electric pentru demaror 

nu se decuplează bine din cauza unei gripări. 
2. Reparați sau curățați contactorul. 

3. Circuitul de pornire este scurtcircuitat. 3. Verificați și reparați circuitul de pornire. 

Afișaje eronate pe 

instrumentele de 

măsură. 

1. Racordurile cablate sunt slăbite sau 

deconectate. 
1. Strângeți racordurile cablate. 

2. Senzorul este defect. 2. Înlocuiți senzorul. 

3. Instrumentele de măsură sunt defecte. 3. Înlocuiți instrumentele. 

Buzerul de avertizare 

sună în continuu. 

1. Buzerul de avertizare pentru instrumentul  

de monitorizare sună în continuu. 

1. Consultați manualul de instrucțiuni aferent 

instrumentului de măsură pentru monitorizare. 

2. Presiune mică de frânare. 2. Verificați bucla de frânare. 

3. Senzorul de presiune a aerului este defect. 3. Înlocuiți senzorul pentru presiunea aerului. 

4. Racordul cablat pentru buzerul de avertizare 

este scurtcircuitat. 
4. Păstrați firul de pilotare izolat. 

Becurile nu se aprind. 

1. S-a ars siguranța fuzibilă. 1. Înlocuiți siguranța. 

2. Becul este defect. 2. Schimbați becul. 

3. Racordul cablat se deconectează. 3. Strângeți racordurile cablate. 

Generatorul 

nu funcționează sau 

dă prea puțin sau prea 

mult curent. 

1. Racordul cablat pentru motor se desprinde. 1. Strângeți racordurile cablate. 

2. Cureaua de roată este prea largă. 2. Reglați întinderea curelei de roată. 

3. Regulatorul sau generatorul este defect. 3. Înlocuiți generatorul. 
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2.6.4 Sistem de frânare (tabelul 2-13A, frână pneumatică cu ulei) 

Fenomene 

de avarie 
Motive de avarie Remedii 

Presiunea pentru 

frâna de picior este 

insuficientă. 

1. Pierderi de ulei pe la plăcuțele de frână. 1. Înlocuiți inelul de etanșare. 

2. Aer în circuitul hidraulic de frânare. 2. Purjați aerul. 

3. Presiune mică de frânare pneumatică 

3. Verificați compresorul de aer, separatorul 

de apă și ulei, supapa de siguranță și 

etanșarea. 

4. Pistonul-plonjor auxiliar de presiune se uzează. 
4. Verificați carcasa pistonului-plonjor 

auxiliar. 

5. Uleiul se scurge în plăcuțele de frână pe la 

butuc. 

5. Verificați sau înlocuiți inelul de etanșare 

al butucului. 

6. Plăcuțele de frână sunt uzate complet. 6. Înlocuiți plăcuțele de frână. 

Sistemul de frânare nu 

poate să se decupleze. 

1. Supapa de frână este poziționată greșit. 

 Și tija pistonului este blocată și arcul nu 

funcționează sau este pur și simplu rupt. 

1. Verificați sau înlocuiți supapa de frână. 

2. Pistonul-plonjor auxiliar funcționează defectuos. 
2. Verificați sau înlocuiți pistonul-plonjor 

auxiliar. 

3. Pistonul pompei nu revine în poziția inițială. 3. Verificați sau înlocuiți inelul de etanșare. 

Manometrul pentru 

uleiul de frână arată încet 

creșterile de presiune. 

  

1. Etanșare slabă a sistemului pneumatic. 1. Verificați și reparați sistemul pneumatic. 

2. Compresorul de aer nu funcționează bine. 2. Verificați compresorul de aer. 

3. Dopul de golire a uleiului de pe separatorul de 

ulei și apă nu este strâns etanș. 
3. Strângeți ferm dopul. 

Nu este putere suficientă 

pentru frâna de mână. 

1. Interstițiu prea mare între tamburul de frână și 

discurile de frână. 
1. Reajustați. 

2. Ulei pe discurile de frână. 2. Curățați discurile de frână. 
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Sistem de frânare (tabelul 2-13B, frână integral pneumatică) 

Problemă Cauză Corecție 

Frâna de picior nu 

este suficientă 

1. Gaz în frâna de jantă la osia motoare sau 

în linia hidraulică de frânare 
1. Purjați gazul 

2. Presiune mică de reglare a supapei 2. Reglați la 17,5MPa 

3. Presiune mică de azot la acumulatorul 

de energie 
3. Adăugați azot până la 5Mpa 

4. Pompă de pilotare avariată 4. Reparați sau înlocuiți 

5. Discul de frecare atinge limita sau 

pierderi pe la camera de frânare 

5. Înlocuiți discul de frânare sau garnitura de 

etanșare pentru ulei 

Frâna nu se 

decuplează normal 

1. Poziție greșită a tijei supapei de frână. 

Tija pistonului este ancrasată, arcul de rapel 

este rupt 

1. Verificați sau schimbați supapa de frână 

2. Arcul de rapel al frânei de pe jantă nu 

funcționează 
2. Înlocuiți arcul de rapel 

Frâna de mână nu este 

suficientă 

1. Interstițiu prea mare între clema de frână 

și placa clemei 
1. Reajustați 

2. Ulei pe clema de frână și placa clemei 2. Curățați clema de frână și placa clemei 

2.6.5 Instalație hidraulică de lucru (tabelul 2-14) 

Fenomene 

de avarie 
Motive de avarie Remedii 

Putere insuficientă 

pentru ridicarea 

catargului principal 

sau putere insuficientă 

pentru înclinarea 

cupei. 

1. Inelul de etanșare pentru ulei de pe cilindri se 

uzează  sau se strică. 
1. Înlocuiți inelul de etanșare pentru ulei. 

2. Supapa distribuitor se uzează prea mult 

și jocul supapei este în afara limitei 

acceptabile. 

2. Demontați supapa și verificați-o și 

reparați-o pentru a aduce jocul la 

valoarea prescrisă. 

Sau pur și simplu înlocuiți supapa 

distribuitor cu una nouă. 

3. Pierderi de ulei pe la circuitul de ulei 

hidraulic. 

3. Identificați punctele de pierdere și 

eliminați problema pierderilor de ulei. 

4. Pierdere de ulei internă severă la pompa de 

ulei. 
4. Înlocuiți pompa de ulei. 

5. Reglare greșită a supapei de siguranță, 

care produce problema de presiune joasă în 

sistem. 

5. Resetați presiunea sistemului la 

valoarea prescrisă. 

6. Conducta de aspirație a uleiului și filtrul de 

ulei sunt colmatate. 

6. Curățați filtrul de ulei și schimbați 

uleiul. 



 

2.7 Înlocuirea componentelor principale 

Fenomene 

de avarie 
Motive de avarie Remedii 

Când turația motorului 

este mare, cupa 

sau catargul principal 

se ridică cam lent. 

1. Vezi detaliile de la nr. (1) din această secțiune. 
1. Vezi detaliile de la nr. (1) din această 

secțiune. 

2. Supapa de siguranță se blochează complet. 
2. Demontați și verificați supapa de 

siguranță. 

Uleiul hidraulic se 

amestecă cu uleiul de 

transmisie. 

Uleiul hidraulic și uleiul de transmisie se amestecă 

din cauza uzurii excesive și a îmbătrânirii inelului 

de etanșare de pe pompa de ulei. 

Înlocuiți inelul de etanșare, curățați filtrul de 

ulei și verificați dacă linia de aspirație a 

uleiului are conductele deformate  

sau fisurate. 

2.7 Înlocuirea componentelor principale 

• Clienții trebuie să efectueze periodic lucrări de service la nivelul încărcătorului pentru asigurarea siguranței. Piesele 

enumerate în lista de mai jos sunt importante pentru siguranța dvs. și trebuie înlocuite conform programului. 

• Aceste piese vor îmbătrâni și se vor uza pe măsura creșterii timpului de lucru. Este greu să se determine starea 

pieselor respective. Prin urmare, înlocuiți aceste piese-cheie periodic indiferent dacă arată normal sau nu. 

• Reparați sau înlocuiți imediat piesele stricate indiferent de programul de întreținere. 

• La înlocuirea furtunurilor, înlocuiți și garnitura torică și suportul garniturii. 

• Pentru înlocuirea corectă a acestor piese-cheie, este mai bine să vă consultați cu producătorul sau cu agentul 

acestuia. 



2.7 Înlocuirea componentelor principale 

Listă de înlocuire a componentelor principale (Tabelul 2-15) 

Nr. Componente-cheie de înlocuit periodic Cantitate Program de înlocuire 

1 
Filtru de pe circuitul de aspirație a uleiului aferent 

rezervorului de ulei hidraulic 
2 

1 an sau la fiecare 

 

2000 de ore. 

2 
Filtru de pe circuitul de retur al uleiului în rezervorul de 

ulei hidraulic 
1 

3 
Filtru de pe circuitul de aspirație a uleiului aferent 

rezervorului de combustibil 
1 

4 
Filtru de umplere cu ulei pentru rezervorul de ulei 

hidraulic 
1 

 

5 
Filtru de umplere cu combustibil pentru rezervorul de 

combustibil 
1 

 

6 
Furtun de combustibil (rezervor de combustibil — filtru 

frontal de motorină) 
1 

 

7 
Furtun de combustibil (filtru frontal de motorină - pompă 

de ulei) 
1 

 

8 
Furtun de combustibil (pompă de combustibil — filtru de 

motorină) 
1 

 

9 
Furtun de combustibil (filtru de motorină — pompă de 

înaltă presiune) 
1 

 

10 Furtun de retur combustibil 1 2 ani sau la 4000 de ore 

11 Furtun (convertizor de cuplu — radiator) 1 

 

12 Furtun (radiator — convertizor de cuplu) 1 

 

13 Garnituri cilindru hidraulic 2 

 

14 Furtun (bloc de supape — cilindru cu aer comprimat) 1 

 

15 Furtun (cilindru cu aer comprimat — frână de picior) 2 

 

16 Furtun (frână de picior — pompă de servofrână) 3 

 



3. Transport,  depozitare 
și protecție 





 

3.1 Transport în siguranță 

3.1 Transport în siguranță 

3.1.1 Încărcarea sau descărcarea utilajului 

• Înainte de încărcarea utilajului pe un transportator, curățați gheața sau zăpada de pe mijlocul de transport pentru a 

evita alunecarea. 

• Dacă încărcătorul trebuie transportat într-o zonă rece, asigurați-vă că sistemul de răcire are o capabilitate bună anti 

îngheț. 

• Fixați în pene vehiculul de remorcare sau locomotiva înainte de ridicarea încărcătorului. 

• Există întotdeauna un risc potențial de pericol la încărcarea și descărcarea utilajului. Prin urmare, trebuie să se 

acorde o atenție specială.  La încărcarea și descărcarea utilajului, puneți motorul pe viteză mică. 

• Deplasarea utilajului trebuie realizată pe teren tare, iar utilajul trebuie menținut la o distanță de siguranță față de 

marginea drumului. 

• La încărcarea sau descărcarea utilajului pe sau de pe un vehicul purtător, trebuie să vă asigurați că roțile vehiculelor 

sunt poziționate în siguranță și nu se mișcă. Puneți o pană sub placa înclinată. (Figura 3-1) 

• Folosiți plăci înclinate care au o rezistență, lungime și lățime suficiente astfel încât să fiți siguri că sunt rezistente și 

suficient de sigure pentru încărcarea sau descărcarea utilajului. Unghiul dintre planul rampei și sol nu trebuie să fie  

mai mare de 15. Spațiul liber dintre plăcile înclinate trebuie să fie conform ampatamentului utilajului de încărcat sau 

descărcat. (Figura 3-2) 

• Asigurați-vă că plăcile înclinate sunt prinse în siguranță și sunt la aceeași înălțime. 

• Asigurați-vă că plăcile înclinate nu prezintă unsoare, ulei, gheață și alte materiale. Eliminați și toată murdăria de pe 

roțile utilajului. 

• Nu schimbați direcția pe plăcile înclinate. Dar dacă totuși trebuie, dați jos utilajul de pe  plăcile înclinate. După 

schimbarea direcției, urcați iar utilajul pe plăcile înclinate. 

• Efectuați următoarele lucrări după încărcarea utilajului 

 După încărcarea utilajului pe un transportator, blocați articulația cadrelor din față și din spate. 

 Coborâți cupa pe platforma transportatorului și puneți schimbătorul de viteze în poziția neutră. 

 Cuplați frâna de parcare. 

 Opriți motorul și scoateți cheia de contact. 

 Mutați toate pârghiile de comandă hidraulică pentru degajarea presiunii. 

 Încuiați cheia cabinei și luați toate măsurile de siguranță. 

 Blocați toate roțile încărcătorului în pene. 

 Pregătiți funii suficiente pentru a preveni alunecarea încărcătorului în timpul transportului. 

 Acoperiți gura țevii de eșapament. 

Figura 3 - 1 Figura 3 - 2 



3.1 Transport în siguranță 

3.1.2 Ridicarea sau așezarea utilajului pe sol 

•  Când încărcătorul trebuie mutat pe un vas sau în alt loc, folosiți ocheții de ridicare aflați pe cadrele din față și din 

spate. 

Figura 3-3 Pol de blocare a direcției 

PERICOL 

Ridicarea necorespunzătoare a încărcătorului poate produce vătămări corporale și 
pagube persoanelor și avarii la nivelul utilajului. Prin urmare, înainte de ridicarea 
încărcătorului, blocați cadrul pentru a preveni întoarcerea utilajului. (Figura 3-3) 

• Retrageți bara de blocare când ați terminat ridicarea. 

• Schemă pentru ridicarea încărcătorului. 

Figura 3-4 Schemă pentru ridicarea încărcătorului 



 

3.2 Depozitare și protecție 

NOTĂ: Greutatea de lucru trebuie să varieze în funcție de diferite dispozitive de lucru. 

 

• Selectați funii și dispozitive de ridicare suficient de solide. Țineți încărcătorul orizontal în timpul ridicării. 

• Grinda dispozitivului de ridicare trebuie să fie suficient de lată pentru a evita coliziunea cu încărcătorul. 

• Luați în calcul lungimea, lățimea și greutatea. 

• Fiecare încărcător este prevăzut cu ocheți de ridicare. Aveți doi ocheți pe spate și doi pe față. Puteți trece funiile prin 

ei. (Figura 3-5, Figura 3-6) 

Figura 3-5 Cârlig de ridicare pe cadrul din față Figura 3-6 Cârlig de ridicare pe cadrul din spate 

3.1.3 Transportarea încărcătorului pe drumuri publice 

• La transportul acestui încărcător, respectați legislația care reglementează greutatea, înălțimea, lățimea și lungimea. 

• Determinați ruta de transport ținând cont de greutatea, înălțimea, lățimea și lungimea utilajului. 

• Înainte de a trece pe un pod sau printr-o clădire, asigurați-vă în prealabil că este suficient de rezistent(ă) ca să susțină 

greutatea utilajului. Respectați regulile de circulație pe drumurile publice. 

• Dacă încărcătorul trebuie demontat în scopuri de transport, consultați-vă cu producătorul sau agentul acestuia. 

 

3.2 Depozitare și protecție 

3.2.1 Parcare zilnică 

• Parcați încărcătorul având cupa așezată orizontal pe sol. Încercați să parcați încărcătorul pe locuri uscate și evitați 

umezeala. Dacă utilajul trebuie ținut afară, trebuie folosită o prelată. 

 

  

PERICOL 

ATENȚIE 

 
Preveniți deteriorarea țevilor hidraulice. 
La ridicarea încărcătorului, asigurați-vă că nu stă nicio persoană sub utilajul ridicat. 
  

La ridicarea încărcătorului, funiile pot fi trecute numai prin ocheții de ridicare. 



3.2 Depozitare și protecție 

• Treceți contactul de aprindere în poziția „OFF”, scoateți cheia din contact și puneți-o într-un loc sigur. 

• După ce ați scos cheia din contact. Acționați încet pârghiile de comandă ale dispozitivelor de lucru de 2 sau 3 ori 

pentru a degaja presiunea rămasă în cilindri și furtunuri și apoi treceți-le în pozițiile neutre. 

• Treceți schimbătorul de viteze în poziția neutră și trebuie să cuplați frâna de parcare. 

• Blocați șasiul frontal și posterior cu bara de blocare. 

• Blocați toate piesele prevăzute cu o cheie de blocare. Scoateți cheile și puneți-le într-un loc sigur. 

• Iarna sau pe vreme rece (când temperatura ambientală este sub CTC), apa de răcire trebuie aditivată cu antigel. Apa 

de răcire trebuie descărcată complet la utilajele fără antigel adăugat în sistemul de răcire, pentru protecția motorului 

împotriva fisurării de la îngheț. 

• Când vehiculul este transportat sau ținut inactiv pentru mai mult de 24 de ore, puneți tija indicatoare a 

întrerupătorului bateriei de la interiorul cadrului din spate pe poziția „O”; treceți tija înapoi în poziția „I” când 

utilajul este în funcțiune. 

 

3.2.2 Depozitare pe termen lung 

Figura 3 - 7 
 

Perioada de depozitare a utilajului include depozitarea pe termen scurt și de scurtă durată. Pe termen scurt, 

perioada de depozitare nu trebuie să depășească două luni. Peste două luni, se consideră că este depozitare de lungă 

durată. Locul de parcare pentru depozitare trebuie să fie acoperit, ventilat și uscat și fără urme de substanțe 

sau gaze corozive. 

 

Înainte de depozitare 

Dacă un autoîncărcător trebuie depozitat pe termen lung, luați următoarele măsuri. 

• Curățați foarte bine utilajul, uscați-l și păstrați-l într-un depozit uscat. Dacă utilajul trebuie depozitat în aer liber, 

atunci trebuie păstrat pe o platformă de beton, de unde apa se poate scurge ușor și trebuie acoperit cu prelate. 

• Înainte de depozitare, umpleți rezervorul de combustibil și ungeți-l și schimbați uleiul hidraulic. 

• Acoperiți cu unsoare pistonul care iese din cilindrii hidraulici. 



 

3.2 Depozitare și protecție 

• Demontați polul negativ al bateriei și închideți capacul cutiei de baterie. Sau scoateți bateria din utilaj și depozitați-o 

separat. (Figura 3-7) 

• Dacă temperatura aerului scade sub 0oC, adăugați antigel în apa de răcire a radiatorului. 

• Aplicați blocajul de siguranță și blocați cupa, pârghia de comandă pentru brațele de lucru și  bara de blocare a 

articulației. După aceea, cuplați frâna de parcare. 

Când încărcătorul trebuie depozitat pentru o lună, în afară de măsurile menționate în  

Parcare zilnică, trebuie respectate următoarele proceduri: 

• Porniți și conduceți utilajul în fiecare săptămână și acționați-i dispozitivul de lucru pentru a fi gata de utilizare în 

orice moment. 

Când încărcătorul trebuie depozitat peste o lună, în afară de măsurile menționate în Parcare zilnică, trebuie respectate 

următoarele proceduri: 

• Verificați toate nivelurile de ulei și punctele de lubrifiere pentru a vedea dacă nivelul de ulei este cel prescris. 

• Luând în calcul sezonul ploios, încercați să parcați utilajul pe teren tare, la înălțime. 

• Bateria trebuie scoasă. Deși utilajul este depozitat la interior, dacă este prea cald sau umezeală, bateria trebuie 

demontată și depozitată într-un loc mai bun și trebuie încărcată o dată pe săptămână. 

• Piesele la care poate ajunge ușor umezeala (precum dispozitivul de ventilare și filtrul de aer) trebuie acoperite cu 

materiale textile. 

• Presiunea de umflare a anvelopelor trebuie să fie cea standard. Verificați uzura și starea de deteriorare a anvelopelor. 

• Pentru eliberarea anvelopelor de sarcina grea, este mai bine să ridicați utilajul pe cricuri. Dacă încărcătorul nu poate 

fi ridicat pe cricuri, umflarea anvelopelor trebuie verificată la fiecare două săptămâni pentru asigurarea presiunii în 

anvelope. 

• Readuceți utilajul la starea de gata de utilizare în fiecare săptămână. Porniți motorul și lăsați-l să se încălzească și 

apoi deplasați utilajul puțin înainte și înapoi. 

• Dacă se consideră că este necesară activarea dispozitivului de lucru, înainte de a o face, îndepărtați unsoarea de pe 

tijele cilindrilor. După această încercare, aplicați iar unsoare pe tijele cilindrilor. 

 

3.2.3 După o depozitare pe termen lung 

Figura 3 - 8 



3.2 Depozitare și protecție 

• Îndepărtați toate acoperirile de protecție. 

• Curățați unsoarea anti-rugină de pe piesele expuse. (Figura 3-8) 

• Descărcați uleiul de la interiorul motorului, cutiei de viteze și osiei motoare, spălați-le și reumpleți-le cu ulei nou. 

• Descărcați reziduurile și apa din rezervorul de ulei hidraulic și rezervorul de combustibil. 

• Demontați cilindrul pneumatic al motorului și lubrifiați supapa și arborele oscilant. Verificați performanța fiecărei 

supape. 

• Umpleți radiatorul cu apă de răcire la nivelul standard. 

• Încărcați iar bateria și conectați-o la fire. 

• Reglați presiunea de umflare a anvelopelor în conformitate cu starea drumului. 

• Urmați procedurile de verificare înainte de operare. 

• Încălziți motorul. 

 

3.2.4 Depozitarea altor componente 

Respectați următoarele instrucțiuni la depozitarea anvelopelor. 

• Ca principiu general, anvelopele trebuie păstrate în depozit. Oricine nu are aprobare prealabilă nu trebuie să intre în 

depozit. Dacă anvelopele trebuie păstrate în aer liber, instalați un gard de protecție în jurul zonei de depozitare. 

Trebuie instalate semne cu „Intrarea interzisă”. 

• Anvelopele trebuie depozitate în spații uscate și curate, altminteri umezeala va accelera oxidarea anvelopelor iar 

uleiul sau murdăria poluată va coroda mai repede anvelopele. La depozitarea anvelopelor, trebuie să luați în 

considerație, cât mai mult posibil, adăpostirea și izolarea de căldură, precum și evitarea aerisirii. Anvelopele 

depozitate trebuie acoperite cu materiale textile, plastic sau alte materiale de acoperire. Depozitarea incorectă a 

anvelopelor le va afecta serios calitatea și durata de viață utilă. 

• Așezați anvelopele pe teren plat, în poziție verticală și fixați-le în pene, pentru a preveni căderea lor dacă sunt atinse 

de persoane neautorizate. Dacă o anvelopă este așezată pe sol pe o parte, este posibil să se aplatizeze, ceea ce îi va 

deteriora calitatea. Anvelopele depozitate trebuie întoarse o dată pe lună. (întoarcere la 90°). 

• În cazul căderii anvelopelor, feriți-vă de ele, deoarece anvelopele pentru utilaje de construcții sunt foarte grele și 

orice încercare de a le opri cu mâna va produce vătămări corporale grave. 

Figura 3 - 9 

pană 



4. Specificații tehnice 





 

4.1 Dimensiuni globale 

4.1 Dimensiuni globale 

Figura 4 -1 Prezentare generală autoîncărcător ZL50GN 



4.2 Specificații tehnice 

4.2 Specificații tehnice 
 

4.2.1 Dimensiuni globale 

Lungime totală (cupă pe sol) 8165 mm 

Lățime totală 2850 mm 

Lățime cupă 3016 mm 

Înălțime totală 3485 mm 

Ampatament 3300 mm 

Bandă de rulare 2250 mm 

Gardă min. la sol 450 mm 

4.2.2 Specificații 
Capacitate nominală 5000 kg 

Volum cupă 2,5 m3 (cupă pentru roci) 

3 m3 (cupă standard) 

3.5 m3 (cupă pentru materiale ușoare) 

4 m3 (cupă pentru materiale ușoare) 

17500kg ± 300kg 

 

 

 

 

 

Greutate de funcționare 

Viteze de deplasare 

Înainte I /Înapoi I 0-11,5/0-16,5 km/oră   6,5/6,5 km/oră 

Înainte II / Înapoi II 0-38 km/oră    11/11 km/oră 

Înainte III / Înapoi III 24/24 km/oră 

Înainte IV/Înapoi IV 38 km/oră 

Forță max. de tracțiune 165 ± 5kN 

Gradient max. de urcare 30° 

Unghi max. de descărcare 45° 

Înălțime max. de descărcare ≥ 3090 mm (muchie așchietoare principală) 

Rază de acțiune la descărcare ≥ 1130 mm (muchie așchietoare principală) 

Unghi de descărcare al cupei ≥45° 

Forță max. de pivotare 
 

Forță de pivotare a cupei 170 KN 

Forță de pivotare la ridicare 134 KN 

Adâncime maximă de săpare 40 mm (fundul cupei la nivel) 

Timp de ridicare a catargului ≤ 6 sec 

Durată totală ciclu ≤ 11 sec 

Rază min. de bracare 

La exteriorul cupei 
7300 mm 

Centrul anvelopei 6400 mm 

Unghi de rotație a șasiului 35° 

Unghi de oscilație a punții din spate ± 12° 



 

4.2 Specificații tehnice 

4.2.3 Motor 

Model WD10G220E11 WD10G220E23 6CTAA8.3-C SC11CB220G2 SC8DK220G3 

Tip 
 

Linie simplă, vertical, patru timpi 
 

Putere nominală 162kW 162kW 153kW 162kW 162 kW 

Viteză nominală 2200r/min 2200r/min 2200r/min 2200r/min 2200r/min 

Cuplu max. ≥850N.m 900 N.m ≥991 N.m 850 N.m 920 N.m 

Viteză 1400~1600r/min 1300~1500r/min 1400r/min 1300r/min 1400~1600r/min 

Consum nominal 
     

de combustibil ≤238g/kW.h ≤210g/kW.h ≤241g/kW.h     230 ± 5%g/kW.h 220 ± 5%g/kW.h 

raport 
     

4.2.4 Sistem de transmisie 

A. Convertizor de cuplu 

 

Model 

 

YJSW315 YJSW340D 

 

ZF F& 5340 

 

YJH340_1703   MYF200.4 

Tip 1 treaptă, 4 elemenți (turbo dublu) 
 

1 treaptă, 3 elemenți 

Diametru ciclic 315mm             340mm 340mm 340mm                340mm 

Coeficient de conversie K=4,0            K=3,98 K=2,55 K=2,525              K=2,55 

Metodă de răcire Tip de circulație a uleiului de răcire sub presiune 

Presiune de admisie ulei 0,3~0,45MPa 0,85MPa 
 

Presiune de ieșire ulei 0,20~0,30MPa 0,25MPa 0,55 ± 0,08 MPa 

C. Punte față și spate 

Model osie 
 

Față C216NZSG DA1170B(II) XPRC1244 WA1180 AP-412/HK 

Spate C216NZKG DA2170A(E) XPRQ1244 WA2180/2181 AP-410/DK 

B. Cutie de viteze 
  

Model   2BS315A(II)  2BS315A(D) 4WG-200  WG180 MYF200 

Tip   Ambreiaj hidraulic servo-asistat tip contra-arbore, ambreiaj electric comandat hidraulic 

Număr de viteze              2 înainte 1 înapoi    4 înainte și 3 înapoi 
 

Raport de transmisie 
  

Înainte I /Înapoi I     2,547/1,864         2,444/1,7884 4,278/4,278          4,166/4,166 4,212/4,055 

Înainte II/Înapoi II         0,683                  0,6557 2,368/2,368          2,377/2,377 2,408/2,318 

Înainte III /Înapoi III 1,126/1,126          1,178/1,178 1,321/1,272 

Înainte IV/Înapoi IV      0,648                    0,672 0,6956/0,6697 

Presiune de lucru a pompei de transmisie          1,08~1,47MPa             1,6~1,8MPa                   1,6~1,8MPa 

Presiune de lucru a pompei de transmisie     1401/min/2200r/min      801/min/2200/min             451/min/2200/min 



 

4.2 Specificații tehnice 

Reductor principal 

Tip Decelerație cu o treaptă și roată dințată spiralată 

Raport de viteză 4,625    3,7 

 

Reductor butuc: 

Tip Decelerație planetară cu o treaptă 

Raport de viteză 4,94    6,35 

Tip de racord punte față Racord rigid cu șasiul 

Tip de racord punte spate oscilant 

 
4.2.5 Anvelope 

Specificații anvelope 23,5-25 

Presiune de umflare 

 
 
 
 
 
4.2.6 Sistem de frânare 

osie motoare uscată 

Anvelopă față: 0,38-0,40MPa 

Anvelopă spate: 0,32-0,34MPa 

Frână de picior Frână cu discuri cu ulei, pe 4 roți 

Presiune atmosferică de frânare 684~786kPa 

Frână de mână Acționare progresivă cu arbore, sabot interior extensibil 

osie motoare umedă 

Frână de picior Frână umedă complet hidraulică pe 4 roți 

Presiune de frânare 10,2 Mpa 

Frână de mână Comandă electrică, discuri cu clemă 

 
4.2.7 Sistem de direcție 

Tip Direcție hidraulică, cu articulație, tip cu creșterea debitului 

Model dispozitiv de direcție BZZ3-125 

Model pompă de direcție CBGj2080H (planetară)  CBGj2063/1016 (arbore fix) 

Cilindree pompă de ulei 80ml/r 

Presiune sistem 15MPa 

Cilindru de direcție Ø 90mm x 350mm 

Supapă de creștere a debitului ZLF25A1 

Supapă de limitare a direcției XF-B6 

Unghi maxim de virare 35° 



 

4.2 Specificații tehnice 

4.2.8 Sistem hidraulic al echipamentelor de lucru 

Model pompă de ulei de lucru 

Cilindree pompă de ulei 

Presiune sistem 

P7260-100/10 (cutie de viteze planetară) CBGj3100 (cutie de viteze cu arbore fix) 

100ml/r 

17,5MPa 

Model supapă multicale de 

redirecționare 

Supapă de pilotare 

D32 

mecanism cu 3 supape, cu 6 căi; mecanism cu 4 supape, cu 6 căi 

DXS-00  DJS2-UX/UU     DJS3-UU/UX/XX 

Supapă de selecție SF8 

Cilindru de catarg Ø 160 x 840mm 

Cilindru de înclinație Ø 180 x 585mm 

4.2.9 Volum de ulei lichid 

Combustibil 290 L 

Motor 

 

WD10G220E21/ WD10G220E23 

 
 

20L 

6CTAA8.3-C 20L 

SC11CB220G2 28L 

Ulei cutie de viteze/ulei convertizor de 

cuplu 

      ZL50 

 

45 L 

4WG-200/WG180 28 L 

MYF200 58L 



4.2 Specificații tehnice 

Variația parametrilor vehiculului la selecția cupelor non-standard (în baza catargului standard, a cupei standard 3.0 cu 

buloane și dinți de excavator) 

tip cupă 

placă 

sub lamă 

cu bolțuri 

dinți de 

excavator 

cu capac cu 

scaun 

sudat 

dinți de 

excavator 

cu capac cu 

scaun 

sudat 

dinți de 

excavator 

cu capac cu 

scaun 

bulonat 

cupă de materiale ușoare 

capacitate 

cupă (m3) 
3,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

înălțime 

de descărcare 

(mm) 

+0 +10 +0 +0 -110 -90 -130 -130 

distanță 

de descărcare 

(mm) 

+0 -10 +0 +0 +100 +80 +120 +120 

lungime 

totală (mm) 
-135 +56 +40 +40 +30 +0 +70 +0 

lățime 

totală (mm) 
+0 -16 +24 +14 -16 -46 +194 +154 

greutate 

totală (kg) 
+110 +400 +225 +215 +265 +460 +350 +420 

Variația parametrilor vehiculului la selecția catargului supraînălțat (în baza catargului standard, a cupei standard 3.0 cu 

buloane și dinți de excavator) 

tip catarg înălțime de descărcare I înălțime de descărcare II 

înălțime de descărcare (mm) +410 +630 

distanță de descărcare (mm) +80 +90 

lungime totală (mm) +350 +615 

greutate totală (kg) +130 +340 



 

4.2 Specificații tehnice 

Variația parametrilor vehiculului la selecția echipamentelor multifuncționale (în baza catargului standard, a cupei 

standard 3.0 cu buloane și dinți de excavator) 

tip echipament 
descărcare 

laterală 

cleme din lemn 

dispozitiv 

de prindere 

tubulatură aliniere 

dinte I 

aliniere 

dinte I 

în trepte 

dinte IV 

în trepte 

dinte V 

în trepte 

dinte VI 

lățime echipament 

(mm) 
-68 -660 -916 -660 -558 -1115 -516 

înălțime 

de descărcare (mm) 
+10 +140 -65 +140 +30 -90 +60 

distanță 

de descărcare (mm) 
+90 +715 +1090 +715 +530 +770 +620 

lungime totală (mm) +195 +305 +360 +305 +200 +500 +230 

lățime totală (mm) -68 -166 -166 -166 -166 -166 -166 

greutate totală (kg) +1100 +400 +200 +400 +400 +600 +80 



 


