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Gratulujemy wyboru opryskiwacza HARDI. Sprawność oraz niezawodność opryskiwacza 
zależą od jego prawidłowej obsługi i dbałości o stan.

Pierwszym krokiem do prawidłowej obsługi maszyny jest uważne przeczytanie i 
zrozumienie niniejszej instrukcji. Instrukcja zawiera informacje

pozwalające efektywnie i przez długi czas korzystać z tego wysokiej jakości produktu.

Oryginalna instrukcja powstała w języku angielskim. Wersje w innych językach są tłumaczeniami z oryginału. W 
przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy oryginałem a innymi językami rozstrzygająca 
jest wersja angielskim.

Instrukcja jest również dostępna w witrynie internetowej http://www.agroparts.com. 

Ilustracje, informacje techniczne i inne dane zawarte w tej instrukcji są zgodne ze stanem faktycznym w chwili jej 
wydania. Ponieważ firma GROUPE HARDI FRANCE dąży zawsze do doskonalenia swoich produktów, rezerwuje 
sobie prawo do zmian w konstrukcji, wyposażeniu, specyfikacji i sposobie obsługi bez wcześniejszego 
powiadomienia.

Firma GROUPE HARDI FRANCE nie ponosi zobowiązań w stosunku do produktów nabytych przed lub po 
wprowadzeniu takich zmian.

Podczas redagowania tej instrukcji firma GROUPE HARDI FRANCE dołożyła wszelkich starań, aby była ona jak 
najbardziej dokładna i kompletna. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za żadne pominięcia ani nieścisłości.

Ponieważ instrukcja dotyczy wszystkich modeli, może opisywać cechy lub wyposażenie dostępne tylko w 
niektórych krajach. Zwracaj szczególną uwagę na akapity dotyczące Twojego modelu maszyny.

Dokument opublikowany i wydrukowany przez GROUPE HARDI FRANCE.
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1 — Deklaracja UE

Deklaracja zgodności UE

Producent:

GROUPE HARDI FRANCE

21 rue du mai 1940 

62990 BEAURAINVILLE

FRANCE

oświadcza, że następujący produkt:

spełnia wszystkie odpowiednie przepisy następujących dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

• 2006/42/WE, dotyczącej dyrektywy maszynowej (oznaczenie CE).

• 2009/127/WE z późniejszymi zmianami, dotyczącej maszyn służących do opryskiwania pestycydami.

• 2014/30/UE, dotyczącej zgodności elektromagnetycznej (EMC). Elektryczne podzespoły maszyny zostały 
przetestowane i zamontowane zgodnie z wymaganiami dyrektywy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej (EMC).

Oraz następującej normy ISO:

• ISO 14982, dotyczącej metod testowania i kryteriów zatwierdzania zgodności elektromagnetycznej maszyn rolniczych.

2017/07/01

Jérôme DENORMANDIE

Dyrektor

GROUPE HARDI FRANCE

ALPHA Evo II EcoDrive 3500-4100 (wariant 40351-40352-40353-40354 / MA/MB/MC)
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2 — Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Obowiązki i odpowiedzialność

Przestrzegaj treści instrukcji obsługi

Znajomość podstawowych informacji i regulacji w zakresie bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla 
bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji maszyny.

Nieznajomość instrukcji bezpieczeństwa lub ich nieprzestrzeganie może grozić obrażeniami ciała, a nawet 
śmiercią, jak również uszkodzeniem opryskiwacza i obiektów w pobliżu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji obsługi.

Przed użyciem opryskiwacza po raz pierwszy

Przed pierwszym użyciem opryskiwacza jego właściciel musi się zapoznać z obowiązkami wymienionymi poniżej. Dotyczą 
one również pracodawcy lub przełożonego operatorów opryskiwacza.

Ocena miejsca pracy 
Od tego należy zacząć. Sprawdź krajowe przepisy dotyczące: 

• oceny miejsca pracy,

• częstotliwości powtarzania oceny miejsca pracy.

Instrukcje dla pracownika/operatora
Z opryskiwaczem powinny pracować wyłącznie osoby, które:

• mają świadomość podstawowych zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy i zasad zapobiegania wypadkom;

• zostały poinstruowane w zakresie pracy z opryskiwaczem i dysponują odpowiednimi kwalifikacjami;

• przeczytały ze zrozumieniem tę instrukcję obsługi.

Jeśli po przeczytaniu instrukcji obsługi nadal masz pytania lub jeśli cokolwiek pozostaje niejasne po jej przeczytaniu, 
skontaktuj się z producentem albo dealerem HARDI.

W dalszej części instrukcji pracownik zajmujący się opryskiwaczem jest nazywany „operatorem”. „Operator” to osoba, która 
podłącza, obsługuje, konfiguruje, reguluje, konserwuje, czyści, naprawia, transportuje lub przemieszcza opryskiwacz.

Użytkowanie sprzętu roboczego
Przez cały okres eksploatacji opryskiwacza właściciel musi dokładać wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo 
maszyny i jej wyposażenia udostępnianych operatorom, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2009/104/WE o użytkowaniu 
sprzętu roboczego. Jeśli do dyrektywy opublikowano poprawki lub nowsze wersje, mają one moc obowiązującą. 

W tej dyrektywie szczegółowo opisano „minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu 
roboczego przez pracowników podczas pracy”. Dla lepszej orientacji poniżej opisano różne zagadnienia odnoszące się do 
pracy z opryskiwaczem. Nie gwarantujemy jednak, że wyczerpują one wszystkie wymagania poruszone w dyrektywie. 
Właściciel opryskiwacza musi o to zadbać we własnym zakresie.

Z dyrektywy 2009/104/WE Unii Europejskiej:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1

Przedmiot

1. Niniejsza dyrektywa jest drugą szczegółową dyrektywą w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG i określa 
minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia przy użytkowaniu sprzętu roboczego przez 
pracowników podczas pracy, w rozumieniu art. 2.

2. Przepisy dyrektywy 89/391/EWG mają w pełni zastosowanie do całego zakresu określonego w ust. 1, ale nie zastępują 
bardziej rygorystycznych lub szczegółowych przepisów zawartych w niniejszej dyrektywie.
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Artykuł 2

Definicje

Na użytek niniejszej dyrektywy użyte pojęcia oznaczają:

ROZDZIAŁ II
O B OW I Ą Z KI  P R ACO DAWCÓW  

Artykuł 3

Przepisy ogólne

1. Pracodawca podejmuje konieczne środki zapewniające, aby sprzęt roboczy udostępniany pracownikom w 
przedsiębiorstwie lub zakładzie był właściwy do wykonania pracy lub był odpowiednio przystosowany do tego celu i 
mógł być użytkowany przez pracowników bez szkody dla ich bezpieczeństwa i zdrowia.

Przy wyborze sprzętu roboczego, który ma zostać użyty, pracodawca zwraca uwagę na specyficzne warunki pracy, jej 
charakter oraz na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jakie występują w przedsiębiorstwie lub 
zakładzie, szczególnie na stanowiskach pracy, lub na wszelkie dodatkowe zagrożenia wynikające z użytkowania tego 
sprzętu roboczego.

2. W przypadku, gdy nie ma możliwości zapewnienia, aby sprzęt roboczy mógł być użytkowany przez pracowników bez 
ryzyka dla ich bezpieczeństwa lub narażenia zdrowia, pracodawca podejmuje odpowiednie środki w celu 
zminimalizowania ryzyka.

Artykuł 5

Kontrola sprzętu roboczego

1. Pracodawca zapewnia, aby w przypadkach, gdy bezpieczeństwo sprzętu roboczego uzależnione jest od warunków 
jego instalowania, został on poddany wstępnej kontroli (po zainstalowaniu i przed pierwszym wprowadzeniem do 
użytku) oraz kontroli po przeprowadzeniu montażu na nowym miejscu lub w nowej lokalizacji przez właściwe osoby, 
w rozumieniu ustawodawstwa lub praktyk krajowych, celem zagwarantowania, że sprzęt został prawidłowo 
zainstalowany i działa we właściwy sposób.

2. W celu utrzymania warunków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz zagwarantowania możliwości wykrycia i 
usunięcia we właściwym czasie usterek mogących prowadzić do niebezpiecznych sytuacji pracodawca zapewnia, aby 
sprzęt roboczy narażony na działania powodujące takie usterki podlegał:      

3. Wyniki kontroli są rejestrowane i przechowywane do dyspozycji właściwych organów. Są one przechowywane przez 
odpowiedni okres.

4. Jeżeli sprzęt roboczy używany jest poza przedsiębiorstwem, towarzyszy mu materialne zaświadczenie o ostatnio 
przeprowadzonej kontroli.

5. Państwa członkowskie określają warunki, na jakich przeprowadza się takie kontrole.

(a)  „sprzęt roboczy” — wszelkie maszyny, urządzenia, narzędzia lub instalacje użytkowane podczas pracy;

(b) „użytkowanie sprzętu roboczego” — wszelką działalność z użyciem sprzętu roboczego, taką jak rozruch lub 
zatrzymanie sprzętu, posługiwanie się nim, transportowanie, naprawianie, modernizacja, modyfikacja, 
konserwacja i obsługa — a szczególnie jego czyszczenie;

(c) „strefa niebezpieczna” — wszelką strefę wewnątrz lub wokół sprzętu roboczego, w której pracownik jest narażony 
na zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia;

(d)  „pracownik narażony” — każdego pracownika znajdującego się całkowicie lub częściowo w strefie 
niebezpiecznej;

(e) „operator” — pracownika lub pracowników, których zadaniem jest użytkowanie sprzętu roboczego.

(a) okresowym kontrolom oraz, w razie potrzeby, badaniom wykonywanym przez właściwe osoby, w rozumieniu 
ustawodawstwa krajowego lub praktyk krajowych;

(b) specjalnym kontrolom przeprowadzanym przez właściwe osoby, w rozumieniu ustawodawstwa krajowego lub 
praktyk krajowych, za każdym razem, gdy zaszły wyjątkowe okoliczności, które mogą narażać na szwank 
bezpieczeństwo sprzętu roboczego, takie jak modyfikacja prac, wypadki, zjawiska naturalne lub przedłużone 
okresy przestoju.
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Artykuł 6

Sprzęt roboczy stwarzający szczególne ryzyko

Gdy użytkowany sprzęt roboczy może powodować powstanie szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników, pracodawca podejmuje konieczne środki zapewniające:

Artykuł 8

Informowanie pracowników

1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 10 dyrektywy 89/391/EWG pracodawca podejmuje konieczne działania w celu 
zapewnienia, że pracownicy mają odpowiednie informacje i, tam gdzie jest to potrzebne, zapewnia pisemne instrukcje 
dotyczące sprzętu roboczego użytkowanego w miejscu pracy.

2. Informacje i pisemne instrukcje zawierają co najmniej odpowiednie dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia odnoszące się do:

Pracownicy są uświadamiani co do grożącego im niebezpieczeństwa i sprzętu roboczego znajdującego się w miejscu pracy 
lub strefie pracy, a także muszą być powiadomieni o zmianach wpływających na nich w zakresie, w jaki wpływają one na 
sprzęt roboczy znajdujący się w ich najbliższym otoczeniu, nawet jeżeli bezpośrednio nie używają oni tego sprzętu.

3. Informacje i pisemne instrukcje muszą być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

Artykuł 9

Szkolenie pracowników

4. Bez uszczerbku dla przepisów art. 12 dyrektywy 89/391/EWG pracodawca podejmuje konieczne środki w celu 
zapewnienia, aby:

(a) ograniczenie użytkowania sprzętu roboczego wyłącznie do pracowników, którym zlecono jego użytkowanie;

(b) wykonywanie napraw, modernizacji, konserwacji lub obsługi przez pracowników, którzy są odpowiednio 
wyznaczeni do przeprowadzenia takich prac.

(a) warunków użytkowania sprzętu roboczego;

(b) przewidywanych sytuacji nietypowych;

(c) wniosków wyciągniętych z doświadczenia przy użytkowaniu sprzętu roboczego, o ile jest to potrzebne.

(a) pracownicy, którzy mają użytkować sprzęt roboczy, zostali odpowiednio przeszkoleni, w tym w zakresie 
wszelkiego ryzyka, jakie może wynikać z tego użytkowania;

(b) pracownicy, o których mowa w art. 6 lit. b), odbyli odpowiednie specjalistyczne przeszkolenie.
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Ustawowa kontrola
Zanim opryskiwacz zostanie użyty po raz pierwszy, inspektor musi przeprowadzić ustawową kontrolę opryskiwacza. Lokalne 
przepisy często pozwalają na skontrolowanie opryskiwacza osobno, przed jego połączeniem. Skontaktuj się z dealerem 
HARDI i zapytaj o szczegóły tej kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

Ograniczone zastosowanie
Ponieważ użytkowaniu opryskiwacza towarzyszą specyficzne zagrożenia, właściciel ma obowiązek dopilnować, aby dostęp 
do maszyny miały tylko określone osoby, a ewentualnych zmian w ograniczeniach dostępu dokonywali wyłącznie 
odpowiedni specjaliści. 

Przepisy dotyczące konserwacji
Przez cały okres eksploatacji opryskiwacza właściciel musi zapewnić jego zgodność z postanowieniami aktualnej krajowej 
wersji dyrektywy maszynowej. Służą do tego odpowiednie czynności konserwacyjne. 

Opryskiwacz musi być kontrolowany/testowany (przed dopuszczeniem do eksploatacji, po zmontowaniu, okresowo i w 
szczególnych sytuacjach) przez uprawnione osoby, tak aby mieć pewność, że został prawidłowo zmontowany i 
przygotowany do pracy. Wyniki kontroli/testów należy zapisać i zarchiwizować.

Kwestie zdrowotne
Właściciel powinien wnikliwie przeanalizować aspekty ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Obowiązki operatora

Operator lub inna osoba odpowiedzialna za pracę z opryskiwaczem musi:

• stosować się do wszelkich podstawowych instrukcji BHP i zasad służących zapobieganiu wypadkom;

• przeczytać i stosować się do wszelkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji obsługi;

• przeczytać sekcję „Wygląd symboli bezpieczeństwa” w tej instrukcji obsługi i w trakcie użytkowania opryskiwacza 
postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa reprezentowanymi przez symbole niebezpieczeństwa, 
ostrzeżenia i uwagi;

• zapoznać się dokładnie z budową i działaniem opryskiwacza;

• przeczytać sekcje tej instrukcji obsługi istotne przy obsłudze opryskiwacza;

• przeczytać informacje producenta dotyczące bezpieczeństwa i stosowania produktów chemicznych, takich jak środki 
ochrony roślin i płynne nawozy, w pielęgnacji upraw;

• utrzymywać wszystkie etykiety dotyczące niebezpieczeństwa, zagrożenia czy uwag na opryskiwaczu w czytelnym 
stanie;

• wymieniać uszkodzone etykiety na opryskiwaczu;

• znać wagę stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych HARDI. 

Jeśli operator odkryje, że którakolwiek z funkcji nie działa prawidłowo, musi bezzwłocznie usunąć usterkę. W przypadku, gdy 
naprawa nie leży w gestii operatora albo operator nie ma wystarczającej wiedzy technicznej, powinien zgłosić problem 
swojemu przełożonemu (bardziej wykwalifikowanemu operatorowi).
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Zagrożenia przy kontakcie z opryskiwaczem

Opryskiwacz został starannie zaprojektowany oraz zbudowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa. Jednak praca z opryskiwaczem może powodować zagrożenia dla:

• zdrowia i bezpieczeństwa operatora oraz innych osób,

• opryskiwacza,

• innych przedmiotów. 

Opryskiwacza wolno używać wyłącznie:

• do celów, dla których jest przeznaczony;

• kiedy jest w idealnym stanie technicznym.

Wszelkie usterki eliminuj natychmiast, ponieważ mogą mieć one wpływ na bezpieczeństwo.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nasze „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw” obowiązują w każdych okolicznościach. Ich treść należy udostępnić 
właścicielowi nie później niż w dniu podpisania umowy. 

Firma HARDI odrzuca roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub straty na mieniu, 
jeśli można wiarygodnie ustalić, że zostały one spowodowane następującymi czynnikami:

• Nieprawidłowe użytkowanie opryskiwacza.

• Nieprawidłowe zmontowanie, przekazanie do eksploatacji, eksploatacja i konserwacja opryskiwacza.

• Eksploatacja opryskiwacza z uszkodzonym, nieprawidłowo zamontowanym lub niedziałającym wyposażeniem z 
zakresu bezpieczeństwa.

• Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących przekazywania do eksploatacji, eksploatacji i konserwacji zawartych w 
instrukcji obsługi.

• Wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w konstrukcji opryskiwacza.

• Niewystarczający nadzór nad częściami opryskiwacza podlegającymi zużyciu.

• Nieprawidłowe wykonanie napraw.

• Stosowanie części zamiennych niebędących oryginalnymi częściami HARDI. Jeśli operator zamontuje część zamienną 
niezaaprobowaną przez firmę HARDI, przejmuje całą odpowiedzialność za wszelkie wypadki, uszkodzenia i 
nieprawidłowości w działaniu, które można przypisać zastosowaniu tej części. Firma HARDI nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane użyciem niezatwierdzonych części zamiennych, części 
eksploatacyjnych lub pomocy.

• Wypadki spowodowane uderzeniem ciał obcych, katastrofami naturalnymi lub siłami wyższymi.
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Środki organizacyjne

Środki ochrony osobistej

Operator musi stosować środki ochrony osobistej odpowiednie do używanych środków ochrony roślin zgodnie z 
informacjami podanymi przez ich producenta. Środki te obejmują m.in.:

 Ta instrukcja obsługi
• musi zawsze znajdować się przy opryskiwaczu,
• musi być zawsze łatwo dostępna dla operatora.

Rękawice odporne na działanie substancji chemicznych

Jednorazowe kombinezony odporne na działanie substancji chemicznych

Obuwie wodoodporne

Maska na twarz

Maska oddechowa

Okulary ochronne

Kask

Środki ochrony skóry
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Wygląd symboli bezpieczeństwa

Znaczenie symboli 

Symbole bezpieczeństwa są używane w kolejnych rozdziałach tej instrukcji obsługi do wskazania miejsc, gdzie czytelnik 
musi zwrócić szczególną uwagę. 

Wyraz sygnałowy (NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, UWAGA lub INFORMACJA) opisuje wagę zagrożenia. 

Znaczenie symboli jest następujące:

€ Ten symbol oznacza NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zwracaj uwagę na zasady bezpiecznej pracy z opryskiwaczem. Symbol 
NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na wysokie ryzyko poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci, jeśli instrukcja nie 
będzie przestrzegana.

± Ten symbol oznacza OSTRZEŻENIE. Zwracaj uwagę na zasady bezpiecznej pracy z opryskiwaczem. Symbol 
OSTRZEŻENIE wskazuje na średnie ryzyko poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci, jeśli instrukcja nie będzie 
przestrzegana.

μ Ten symbol oznacza UWAGA. Nakazuje określone zachowanie lub działanie przy obsłudze opryskiwacza. Instrukcje 
pomogą uniknąć uszkodzenia maszyny lub wyrządzenia szkód w środowisku naturalnym.                   

÷ Ten symbol oznacza INFORMACJĘ. Są to wskazówki postępowania i szczególnie przydatne informacje. Instrukcje 
pomagają optymalnie wykorzystywać wszystkie funkcje opryskiwacza w celu usprawnienia, ułatwienia i zwiększenia 
bezpieczeństwa obsługi.
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Symbole ostrzegawcze na opryskiwaczu

Znaczenie symboli

Symbole ostrzegawcze na opryskiwaczu umieszczone są w miejscach potencjalnego zagrożenia. Operatorzy i pozostałe 
osoby muszą przestrzegać tych symboli podczas pracy i w czasie obsługi maszyny!

Utrzymuj symbole w czystości, aby zawsze były widoczne. Zniszczone symbole należy zastąpić nowymi. Skontaktuj się ze 
swoim dealerem HARDI i uzupełnij brakujące symbole.

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie opisane tu symbole mają zastosowanie do danego opryskiwacza. To zależy od 
konkretnego modelu maszyny.

Ryzyko śmierci!

Nie próbuj wchodzić do zbiornika.

Serwis!

Przed przystąpieniem do czynności 
konserwacyjnych lub usuwania awarii wyłącz 
silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

Ryzyko oparzenia!

Zachowuj bezpieczną odległość od gorących 
powierzchni.

Ryzyko zranienia!

Nie otwieraj ani nie zdejmuj pokrywy 
bezpieczeństwa przy pracującym silniku.

Ryzyko zranienia!

Zachowuj odpowiednią odległość od linii 
elektrycznych.

Ryzyko przygniecenia!

Stój poza obszarem zagrożonym 
przygnieceniem.

Ryzyko przygniecenia!

Nigdy nie podchodź do niebezpiecznego 
miejsca dopóki nie zatrzymają się wszystkie 
elementy.

Niebezpieczeństwo przyciśnięcia!

Ręczne składanie belki itp.

Ryzyko upadku!

Przebywanie na drabince lub platformie w 
czasie przejazdów jest zabronione.

Punkt podnoszenia! Nie pij!

Woda nie jest przeznaczona do picia.

Obsługa filtra EasyClean!

Co miesiąc otworzyć i wyczyścić filtr.
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Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony

Bezpieczeństwo przy uruchamianiu

Przed każdym uruchomieniem maszyny należy się upewnić, że całe wyposażenie ochronne jest prawidłowo zamocowane 
i działa. Sprawdzaj jej regularnie. W razie potrzeby naprawiaj lub wymieniaj.

Usterki wyposażenia ochronnego

Wadliwe działanie lub zdemontowanie wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zwiększa niebezpieczeństwo 
podczas eksploatacji.

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



2 — Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

20

Nieformalne środki bezpieczeństwa

Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa

Oprócz informacji o bezpieczeństwie podanych w tej instrukcji obsługi należy również przestrzegać ogólnych i krajowych 
przepisów regulujących następujące zagadnienia: 

A. Zapobieganie wypadkom

B. Ochrona środowiska

C. BHP w miejscu pracy

Przestrzegaj tych regulacji szczególnie w następujących sytuacjach:

• Jazda po drogach publicznych. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Różnią się one w zależności od kraju. Mogą 
także istnieć regulacje lokalne, które trzeba brać pod uwagę.

• Lokalne przepisy prawa wymagają, aby operator opryskiwacza miał świadectwo ukończenia szkolenia dla operatorów.

• Używanie pestycydów lub płynnych nawozów. Koniecznie zapoznaj się z informacjami o stosowaniu dołączonymi 
przez producenta tych środków.
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Szkolenia operatorów

Uprawnione osoby

Z opryskiwaczem mogą pracować wyłącznie osoby odpowiednio przeszkolone i poinstruowane. Operator musi 
jednoznacznie wyznaczyć obowiązki osób odpowiedzialnych za eksploatację i konserwację.

Osoby szkolone mogą pracować z opryskiwaczem wyłącznie pod nadzorem doświadczonego operatora.

Symbole: X — może, 0 — nie może

1. Osoby, które mogą podejmować się określonego zadania oraz je wykonywać na rzecz firmy legitymującej się 
odpowiednimi zaświadczeniami.  Są to m.in. kierowcy ciężarówek, sprzedawcy maszyn i operatorzy punktów skupu 
złomu (zależnie od specyfiki operacji).

2. Osoby, które zostały poinstruowane w zakresie przydzielonych zadań i możliwych zagrożeń w przypadku 
niewłaściwego zachowania, przeszkolone w razie potrzeby i poinformowane o konieczności zastosowania 
wyposażenia i środków ochronnych. Do tej grupy należą m.in. klienci, rolnicy i osoby pracujące w gospodarstwach 
rolnych.

3. Osoby ze specjalistycznym przeszkoleniem technicznym są uznawane za specjalistów. W związku ze specjalistycznym 
szkoleniem i wiedzą na temat odpowiednich przepisów mogą oceniać pracę, do której zostały wyznaczone i wykrywać 
ewentualne zagrożenia. Takie osoby to m.in. importerzy opryskiwaczy, dealerzy, inżynierowie serwisu i serwisanci.

Komentarz:

Kwalifikacje równoważne specjalistycznemu przeszkoleniu można nabyć również dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w 
danej dziedzinie.

Jeśli czynności konserwacyjne i naprawcze są dodatkowo oznaczone dopiskiem „Do wykonania w warsztacie” lub 
podobnym, może je wykonać tylko wyspecjalizowany warsztat. Pracownicy specjalistycznego warsztatu powinni mieć 
wiedzę i pomoce (narzędzia, akcesoria do podnoszenia i podpierania) gwarantujące wykonanie serwisu i napraw w sposób 
prawidłowy i bezpieczny.

Znaczenie Osoba
Osoba specjalnie przeszkolona 
w zakresie danego zadania1)

Przeszkolony 
operator2)

Osoba ze specjalistycznym szkoleniem 
(wyspecjalizowany warsztat)3)

Załadunek/transport X X X

Przekazanie do eksploatacji 0 X 0

Skonfigurowanie i montaż narzędzi 0 0 X

Obsługa 0 X 0

Konserwacja X X X

Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek X 0 X

Złomowanie X 0 0
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Środki bezpieczeństwa podczas normalnej eksploatacji

Wyposażenie ochronne

Opryskiwacza można używać tylko wtedy, gdy jego wyposażenie w zakresu bezpieczeństwa i ochrony jest w pełni 
funkcjonalne.

Sprawdzaj maszynę co najmniej raz dziennie pod kątem widocznych uszkodzeń i kontroluj działanie tego wyposażenia.

Odpowiedzialność producenta

Za środki ostrożności, które należy podjąć w celu prawidłowego użytkowania produktów, odpowiada wyłącznie ich 
producent poprzez umieszczenie informacji na opakowaniu lub udostępnienie odpowiedniej dokumentacji.
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Energia szczątkowa

Możliwe zagrożenia

W mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych/elektronicznych częściach opryskiwacza może 
pozostawać energia szczątkowa.

Poinformuj o tym odpowiednio operatorów. 

Podejmuj działania w celu zapobieżenia wypadkom spowodowanym energią szczątkową.

Poniżej wymieniono kilka przykładowych miejsc w opryskiwaczu, gdzie może się gromadzić energia szczątkowa.

Energia mechaniczna
• Naciągnięte sprężyny

• Obciążniki wystawione na działanie grawitacji

Energia hydrauliczna
• Olej uwięziony pod ciśnieniem w siłownikach, wężach i akumulatorach

• Rozgrzane siłowniki i zbiornik oleju

Energia pneumatyczna
• Zbiornik powietrza

• Pneumatyczny układ hamulcowy

• Amortyzatory pneumatyczne układu cieczowego

Energia elektryczna
• Energia zgromadzona w kondensatorach

• Akumulator opryskiwacza
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Serwis i konserwacja

Ustawowa kontrola

Zanim będzie można podłączyć opryskiwacz, inspektor musi przeprowadzić ustawową kontrolę maszyn.

Poziom i częstotliwość kontroli różnią się w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, przed użyciem opryskiwacza 
skontaktuj się z najbliższym dealerem HARDI.

Środki zapobiegawcze

Zanim rozpoczniesz czynności serwisowe lub konserwacyjne, zabezpiecz wszystkie układy przed przypadkowym 
uruchomieniem. Dotyczy to następujących instalacji:

Układ hydrauliczny
• Wyłącz silnik pojazdu i wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

Układ elektryczny
• Wyłącz silnik pojazdu i wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

Układ cieczowy 
• Wyłącz silnik pojazdu i wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

Sprężone powietrze
• Wyłącz silnik pojazdu i wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

• Uwolnij ciśnienie z układu sprężonego powietrza

Wykonaj niezbędne prace serwisowe, konserwacyjne i kontrolne. W ten sposób wyeliminujesz usterki opryskiwacza, w tym 
jego funkcji ochronnych.

Do wymiany większych części używaj sprzętu podnoszącego, pilnując solidnego mocowania.

Sprawdź solidność wszystkich połączeń na wkręty i śruby. Po zakończeniu konserwacji sprawdź działanie urządzeń 
zabezpieczających.

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



2 — Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

25

Zmiany konstrukcyjne

Ograniczenia obowiązujące operatorów

W opryskiwaczu nie wolno wprowadzać żadnych zmian, rozszerzeń ani modyfikacji bez zgody firmy HARDI. Dotyczy to 
również dospawywania elementów podporowych.

Wszelkie rozszerzenia i modyfikacje wymagają uzyskania pisemnego zezwolenia od firmy HARDI. Stosuj wyłącznie 
modyfikacje i akcesoria zaaprobowane przez firmę HARDI, tak aby homologacje typów i inne pozostawały ważne w 
rozumieniu przepisów krajowych i międzynarodowych.

Pojazdy, które uzyskały urzędową homologację typu, urządzenia podłączone do pojazdów mających takie homologacje 
oraz pojazdy/maszyny dopuszczone do ruchu zgodnie z miejscowymi przepisami o ruchu drogowym muszą zawsze 
spełniać wymogi określone w dokumencie homologacyjnym.

Bezwzględnie zakazuje się:

wiercenia otworów w stalowej ramie i w częściach ruchomych,

powiększania istniejących otworów w stalowej ramie i w częściach ruchomych,

dospawania elementów podporowych.

Usterki elementów podporowych grożą zmiażdżeniem, przycięciem, zahaczeniem, ściśnięciem, wciągnięciem lub 
uderzeniem przez części maszyny. 

Części zamienne, części eksploatacyjne i pomoce

Wszystkie części opryskiwacza wykazujące usterki lub oznaki zużycia należy bezzwłocznie wymieniać.

Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne i eksploatacyjne marki HARDI lub zaaprobowane przez firmę HARDI, tak aby 
homologacje typu pozostawały ważne w rozumieniu przepisów krajowych i międzynarodowych. W przypadku części 
zamiennych i eksploatacyjnych innych producentów nie ma gwarancji, że ich konstrukcja spełnia wymagania określone 
przez firmę Hardi.

Firma HARDI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem niezatwierdzonych części 
zamiennych, części eksploatacyjnych lub pomocy.
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Czyszczenie i utylizacja

Ochrona środowiska

Podczas używania i utylizowania materiałów należy zachować ostrożność. Szczególnie dotyczy to następujących sytuacji:

• Wykonywanie prac przy elementach opryskiwacza pokrytych olejem lub smarem.

• Mycie przy użyciu rozpuszczalników.

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i przestrzegaj ich.
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Miejsce pracy

Miejsce przewidziane dla operatora

Na siedzeniu operatora pojazdu może znajdować się tylko jedna osoba. Jest to miejsce pracy przewidziane dla operatora 
opryskiwacza.

Zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem tej instrukcji

W trakcie obsługi lub transportu opryskiwacza: 

Jeśli inna osoba będzie przeszkadzać operatorowi lub zakłócać jego pracę, ewentualnie jeśli operator będzie próbował 
obsługiwać opryskiwacz z miejsca innego niż siedzenie operatora, może to spowodować niedbałe lub nieprawidłowe 
operowaniem pojazdem. 

• Ryzyko utraty koncentracji przez operatora i możliwości skupienia się na prawidłowej obsłudze maszyny

• Ryzyko utraty przez operatora zdolności do prawidłowej obsługi maszyny

• Ryzyko spowodowania śmiertelnych wypadków podczas jazdy

• Ryzyko uszkodzenia opryskiwacza i obiektów w otoczeniu podczas jazdy 

• Ryzyko nieefektywnego opryskiwania wskutek nieprawidłowej obsługi maszyny
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W przypadku zignorowania informacji o bezpieczeństwie

Możliwe zagrożenia

Nieprzestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować:

• Zagrożenie na ludzi, środowiska naturalnego i opryskiwacza;

• Zagrożenie dla osób wskutek niewystarczającego zabezpieczenia miejsca pracy;

• Zagrożenie dla osób wskutek oddziaływania czynników mechanicznych i chemicznych;

• Nieprawidłowe działanie ważnych funkcji opryskiwacza;

• Nieskuteczność wyznaczonych metod konserwacji i naprawy;

• Wycieki oleju hydraulicznego lub cieczy użytkowej do środowiska naturalnego;

• Utratę gwarancji.
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Informacje o bezpieczeństwie dla operatorów

Ogólne informacje o bezpieczeństwie i zapobieganiu wypadkom

Przed uruchomieniem pojazdu oraz rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzaj jego 

• przydatność do warunków drogowych i

• bezpieczeństwo działania.

Uchybienia w zdolności do jazdy po drogach publicznych i bezpieczeństwie działania grożą zmiażdżeniem, przycięciem, 
zahaczeniem, ściśnięciem, wciągnięciem lub uderzeniem przez elementy maszyny.

Poza wymienionymi szczegółowymi instrukcjami należy przestrzegać wszystkich ogólnych krajowych regulacji w kwestii 
bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Symbole ostrzegawcze i inne oznaczenia umieszczone na opryskiwaczu zawierają istotne wskazówki dotyczące bezpiecznej 
eksploatacji maszyny. Stosowanie się do tych informacji leży w Twoim interesie.

Przed rozpoczęciem jazdy i uruchomieniem opryskiwacza sprawdź jego najbliższe otoczenie. Zwróć uwagę szczególnie na 
dzieci; poinformuj je oraz inne osoby postronne, aby nie zbliżały się do maszyny. Upewnij się, że masz dobrą widoczność.

Jedź w taki sposób, aby zawsze mieć pełną kontrolę nad opryskiwaczem. Uwzględniaj przy tym własne umiejętności, a także 
stan drogi, natężenie ruchu, widoczność, warunki atmosferyczne oraz zachowanie opryskiwacza.

Zwalniaj podczas jazdy po nierównym terenie i w ostrych zakrętach, aby uniknąć ryzyka 
wywrócenia się opryskiwacza.

Pod żadnym pozorem nie wolno jechać na opryskiwaczu ani wykorzystywać go jako środka 
transportu.

Kiedy opryskiwacz pracuje, wewnątrz oraz na zewnątrz kabiny mogą przebywać tylko 
uprawnione osoby.

Pilnuj, aby osoby dorosłe, dzieci i zwierzęta nie zbliżały się do stref roboczych opryskiwacza ani do jego osprzętu. Uważaj 
podczas manewrowania opryskiwaczem, szczególnie podczas cofania, aby nie uderzyć znajdujących się w pobliżu osób ani 
przedmiotów/obiektów. 

Podczas zabiegów oraz wykonywania innych prac przy sprzęcie zanieczyszczonym środkami chemicznymi nie jedz, nie pij 
ani nie pal tytoniu. 

Substancje chemiczne stosowane do oprysków są groźne dla zdrowia! W razie połknięcia, zatrucia lub zadrapania skóry 
natychmiast udaj się do lekarza. Poinformuj o stosowanym środku ochrony roślin.
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Transport drogą

Jadąc pojazdem po drogach publicznych lub drogach szybkiego ruchu, należy się stosować do instrukcji podanych niżej. 
Ich zignorowanie grozi:

• spowodowaniem wypadku drogowego lub ryzykiem obrażeń ciała albo utraty życia, 

• uszkodzeniem pojazdu.

Zalecenia ogólne
Poruszając się po drogach publicznych i drogach szybkiego ruchu, przestrzegaj krajowych i lokalnych przepisów ruchu 
drogowego.

Jeżdżąc w regionach, gdzie obowiązują specjalne przepisy dotyczące oznakowania i oświetlenia opryskiwacza, przestrzegaj 
tych regulacji i odpowiednio wyposaż opryskiwacz.

Upewnij się, że podczas jazdy pole widzenia jest niezakłócone. 

Sprawdź bezpośrednie sąsiedztwo pojazdu; w pobliżu pojazdu nie mogą przebywać żadne osoby, dzieci ani zwierzęta!

Nikt nie może przebywać poza kabiną podczas transportu drogowego.

Używanie opryskiwacza do przewożenia osób i towarów jest zabronione. 

W trakcie jazdy inne osoby nie mogą zakłócać pracy operatora. 

Dostosuj prędkość jazdy do warunków na drodze.

Przed rozpoczęciem jazdy w dół zbocza należy zmniejszyć prędkość jazdy.

Podczas pokonywania zakrętów zmniejsz prędkość.

Sprawdzanie pojazdu
Przed wyjechaniem opryskiwaczem na drogę sprawdź, czy spełnia poniższe wymogi.

1. Belka opryskowa złożona i oparta na uchwytach transportowych, które zabezpieczono blokadami.

2. Założone blokady transportowe siłowników układu kierowniczego.

3. Hamulec postojowy całkowicie zwolniony.

4. Pompa opryskiwacza jest wyłączona, jeśli główny zbiornik jest pusty. Jeśli główny zbiornik paliwa jest wypełniony 
cieczą użytkową, konieczność wymieszania wymaga włączenia napędu pompy.

5. Światła drogowe i odbłyśniki w dobrym stanie, czyste i wolne od uszkodzeń.

6. Oznaczenia wymagane podczas jazdy po drogach prawidłowo zamontowane i widoczne.

7. Ciśnienie w oponach odpowiednie do danego obciążenia.

8. Wszelkie pozostałości roślin i zanieczyszczenia usunięte.

9. Wszelkie ruchome lub luźne elementy bezpiecznie unieruchomione lub złożone w wyznaczonych obszarach. 

Hamowanie i kierowanie
Gdy zbiornik opryskiwacza jest pusty lub napełniony, odległość hamowania i możliwości w zakresie manewrowania ulegają 
zmianie.
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Układ hydrauliczny

Układ hydrauliczny działa pod wysokim ciśnieniem.

Elementy sterujące w kabinie, używane przez operatora do poruszania podzespołami hydraulicznymi i elektrycznymi, nie 
mogą być w żaden sposób blokowane, tzn. muszą zapewniać pełną swobodę ruchu przy operacjach składania, obracania, 
popychania itp. Zwolnienie elementu sterującego musi skutkować natychmiastowym zatrzymaniem ruchu odpowiedniego 
podzespołu. Nie dotyczy to ruchów podzespołów, które:

• Mają charakter ciągły,

• Są sterowane automatycznie,

• Do działania wymagają elementu sterującego w pozycji swobodnej lub wciśniętej.

Przed rozpoczęciem pracy z układem hydraulicznym:

• Opuść belkę opryskową do najniższego położenia lub pozycji transportowej;

• Wyłącz silnik opryskiwacza;

• Uruchom hamulec postojowy;

• Wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

Co najmniej raz w roku zlecaj specjaliście sprawdzenie węży hydraulicznych, aby mieć pewność, że ich eksploatacja jest 
bezpieczna. 

Wymień węże hydrauliczne, jeśli są uszkodzone lub zużyte, co widać po następujących objawach:

• Przeciekają,

• Przez pęknięcia w zewnętrznych warstwach węża widać wewnętrzny materiał wzmacniający.

Stosuj wyłącznie oryginalne węże hydrauliczne HARDI.

Jeśli doznasz urazów wskutek penetracji oleju hydraulicznego, natychmiast udaj się do lekarza.

Szukając przecieków, używaj odpowiednich pomocy, aby uniknąć ryzyka poważnej infekcji i obrażeń.

Układ elektryczny

Przystępując do pracy z układem elektrycznym, zawsze w pierwszej kolejności odłącz akumulator. 

Odłączając akumulator, w pierwszej kolejności zdejmij zacisk z bieguna ujemnego, a następnie z dodatniego.

W celu podłączenia akumulatora najpierw załóż zacisk dodatni, a potem ujemny.

Biegun dodatni akumulatora zawsze zakrywaj odpowiednią osłoną. Jego przypadkowe zetknięcie z masą może 
spowodować wybuch akumulatora.

Jeśli wchodzisz na opryskiwacz podczas wykonywania prac serwisowych, pamiętaj, że podzespoły elektryczne mogą 
porazić prądem o niskim napięciu.

Stosuj wyłącznie dozwolone bezpieczniki. Jeśli bezpieczniki będą miały zbyt duży prąd znamionowy, dojdzie do zniszczenia 
układu elektrycznego. Istnieje też wtedy ryzyko pożaru.

Opryskiwacz może być wyposażony w podzespoły elektryczne, na których działanie wpływają zakłócenia 
elektromagnetyczne emitowane przez inne moduły. Zakłócenia te mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, jeśli nie będą 
przestrzegane następujące zalecenia w kwestii bezpieczeństwa:

• Kiedy w opryskiwaczu są instalowane moduły elektryczne podłączane do pokładowego systemu zasilania, użytkownik 
ma obowiązek sprawdzić, czy instalacja nie spowoduje usterek w elektronice silnika lub innych podzespołach.

• Upewnij się, że montowane elementy elektryczne i elektroniczne spełniają wymagania odpowiedniej wersji dyrektywy 
elektromagnetycznej 2004/108/WE i mają oznaczenie CE.
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Użytkowanie opryskiwacza

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że dobrze znasz całe wyposażenie i wszystkie elementy wykonawcze opryskiwacza 
oraz ich przeznaczenie. W trakcie wykonywania zabiegów nie będzie czasu na naukę.

Noś ściśle przylegające ubrania. Luźna odzież może zostać wciągnięta przez wał napędowy/wałek odbioru mocy (WOM) lub 
silnik.

Zakazuje się: 

• stawania w granicach lub w pobliżu strefy roboczej opryskiwacza,

• wchodzenia na opryskiwacz,

• stawania i siadania na opryskiwaczu,

• stawania w granicach strefy obrotu i skrętu opryskiwacza.

Miejsca grożące zmiażdżeniem lub przycięciem kończyn istnieją przy zewnętrznie aktywowanych elementach 
opryskiwacza, np. siłownikach.

Elementy te należy uruchamiać dopiero wtedy, gdy istnieje pewność, że nikt nie stoi bliżej niż wynosi zalecana bezpieczna 
odległość.

Przed opuszczeniem kabiny:

• opuść belkę opryskową na wysokość mniej więcej bioder (lub niżej) albo 

• złóż belkę do pozycji transportowej, 

• wyłącz silnik,

• Wyciągnij kluczyk ze stacyjki.

Opryskiwacz musi być zawsze pod nadzorem, gdy:

• pojazd jest zaparkowany przy pracującym silniku;

• pompa opryskiwacza jest włączona;

• zbiornik opryskiwacza jest napełniany.

Oznaczenie używanego produktu
Oznaczenie na etykiecie przedstawia nazwę produktu znajdującego się w zbiorniku.
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Praca z opryskiwaczem polowym

Przestrzegaj zaleceń producenta środka ochrony roślin dotyczących:

• Środków ochrony osobistej;

• Informacji ostrzegawczych o wystawieniu na działanie środków ochrony roślin;

• Przepisy dotyczące dawkowania, stosowania i mycia.

Jeśli znajdziesz się w zasięgu oddziaływania środków ochrony roślin:

• Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej — ich dobór może się różnić w zależności od używanych środków 
chemicznych. 

• Po zakończeniu zabiegu umyj się i zmień odzież.

• Umyj narzędzia, jeśli zostały skażone podczas pracy.

Przestrzegaj krajowych przepisów o ochronie roślin.

Węże, rury i inne przewody będące pod ciśnieniem muszą być zamknięte.

Po zakończeniu używania rozwadniacza TurboFiller ustaw jego wszystkie zawory w pozycji zamknięcia/dezaktywacji.

Na wymianę używaj tylko oryginalnych węży i opasek zaciskowych węży firmy HARDI, ponieważ tylko one formalnie 
spełniają wymagania chemiczne, mechaniczne i termiczne. 

Podczas napełniania zbiornika cieczy użytkowej nie można przekroczyć jego znamionowej pojemności. Przepełnienie może 
skutkować wyłączeniem niektórych funkcji opryskiwacza. Zbiornik główny jest celowo nieco większy, aby pomieścić 
formującą się pianę. 

Jeśli pojazd ma kabinę wyposażoną w wentylatory, wymieniaj filtry powietrza na filtry z węgla aktywnego.

Przestrzegaj wytycznych dotyczących dopuszczalności używania środków ochrony roślin i innych substancji w 
opryskiwaczu.

Pamiętaj, że podczas mieszania niektóre środki ochrony roślin mają tendencję do koagulacji lub wytrącania się w postaci 
osadu.

Nie wlewaj do zbiornika wody z publicznych cieków wodnych. Zakaz ten wynika z troski o zdrowie ludzi i zwierząt oraz o 
środowisko naturalne, ponieważ istnieje ryzyko zanieczyszczenia.

Napełniaj opryskiwacz wyłącznie swobodnie płynącą wodą z sieci wodociągowej lub z zewnętrznego zbiornika.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy maksymalnie ograniczać oddziaływanie środków ochrony roślin na środowisko naturalne. Szczególnie zagrożone są 
gleba, wody podskórne, strumienie, jeziora, rośliny i zwierzęta. Aby zapobiec zanieczyszczeniu wód podskórnych, nie wolno 
dopuszczać, by ciecze z opryskiwacza dostawały się na ziemię podczas napełniania i mycia maszyny oraz w trakcie postoju.

Jeśli na glebę rozleją się jakiekolwiek stężone środki chemiczne, zanieczyszczoną ziemię należy zebrać i dostarczyć do 
odkażenia w specjalistycznym zakładzie. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Opisany zabieg jest 
niezbędny, aby chemikalia nie przesączyły się do wód podskórnych. Bezwzględnie unikaj rozlewania roztworów — do 
napełniania opryskiwacza używaj specjalnych urządzeń.

Nie przepełniaj zbiornika głównego. Jego pojemność znamionowa jest zapisana dużymi cyframi na zewnątrz. Przepełnienie 
może spowodować wyciek cieczy użytkowej z opryskiwacza i zanieczyszczenie gleby.

Przed rozpoczęciem napełniania opryskiwacza środkami ochrony roślin należy skalibrować maszynę, aby dozowała 
dokładnie ustawioną dawkę. Do obliczania dawki opryskiwacz wykorzystuje dane z przepływomierza i czujnika prędkości.

W miarę możliwości zaleca się przygotowanie na terenie gospodarstwa rolnego specjalnego miejsca do napełniania i mycia 
opryskiwacza. Powinno mieć ono twardą, nieprzepuszczalną powierzchnię, z której płyny będą odprowadzane do 
osobnego zbiornika. Jeśli NIE istnieje możliwość wyznaczenia takiego miejsca, należy przestrzegać następujących środków 
ostrożności:

• W gospodarstwie napełniaj opryskiwacz tylko czystą wodą.

• Środki ochrony roślin dodawaj i mieszaj już na polu.

• Za każdym razem napełniaj opryskiwacz w innym miejscu.
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Środki ostrożności przy pracach serwisowych

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności serwisowych należy zastosować się do wszystkich poniższych instrukcji, aby 
uniknąć ryzyka uszkodzenia opryskiwacza oraz spowodowania obrażeń ciała u ludzi:

• Nie wchodź pod żaden element opryskiwacza, jeśli nie jest on zabezpieczony. Belka opryskowa jest zabezpieczona, 
kiedy znajduje się w pozycji transportowej.

• Jeśli belka opryskowa jest złożona i spoczywa na uchwytach transportowych, sprawdź wzrokowo, czy włączono 
blokady wysięgnika łamanego (utrzymują belkę w miejscu).

• Gdy belka opryskowa jest rozłożona do pracy, należy ją maksymalnie opuścić. Aby podeprzeć belkę, podstaw pod nią 
mocne kozły albo podwieś ją na dźwigu.

• Nigdy nie naprawiaj opryskiwacza podczas jego pracy.

• Najlepiej wszystkie prace serwisowe wykonywać na równym podłożu, a w pobliżu powinien się znajdować tylko 
uprawniony personel.

• Zlikwiduj ciśnienie w układzie hydraulicznym opryskiwacza, aby maszyna przypadkowo się nie poruszyła.

• Wyłącz WOM.

• Wyłącz silnik pojazdu i wyciągnij kluczyk ze stacyjki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

• Uruchom hamulec postojowy, aby maszyna się nie stoczyła.

• Umieść kliny przed i za kołami opryskiwacza, aby zapobiec przypadkowemu przetoczeniu.

• Odłącz zasilanie elektryczne od opryskiwacza.

• Wszystkie prace serwisowe przy elementach elektronicznych/elektrycznych należy wykonywać w warunkach suchych 
— nie może padać deszcz ani istnieć zagrożenie zachlapaniem wodą lub innymi płynami. 

Czyszczenie

Aby umyć rozpylacze i filtry, opuść belkę opryskową na wysokość mniej więcej bioder. Ze względów bezpieczeństwa 
podczas mycia nie przechodź ani nie stawaj pod belką bądź wysięgnikiem łamanym!

Zużyte oleje, smary i filtry utylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Mycie zbiorników:

• Ciecz robocza znajdująca się w zbiorniku głównym emituje trujące opary, dlatego wchodzenie do zbiornika jest bardzo 
niebezpieczne. Mycie należy wykonywać wyłącznie z zewnątrz.

• Jeśli nie ma takiej konieczności, nie wchodź do zbiornika głównego.

• Nie wykonuj żadnych czynności kontrolnych zbiornika przy włączonej pompie układu cieczowego.

Umyj opryskiwacz czystą wodą po każdym użyciu oraz przed serwisowaniem.
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Serwis i konserwacja

Po serwisowaniu i naprawach niezwłocznie zamontuj ponownie wszystkie zabezpieczenia i osłony.

Po dłuższym okresie przestoju opryskiwacz musi zostać skontrolowany przez wykwalifikowanego operatora. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy HARDI.

Napraw wewnątrz zbiornika głównego może dokonywać wyłącznie specjalistyczny warsztat. 

Nie próbuj wchodzić do zbiornika.

Do zbiornika wody do płukania można podchodzić dopiero po ustawieniu belki opryskowej w położeniu transportowym i 
sprawdzeniu założenia blokad transportowych. 

Regularnie sprawdzaj, czy nakrętki i śruby są dobrze zamocowane. W razie potrzeby dokręć je.

Jeśli przy pojeździe i podłączonym do niego opryskiwaczu będą wykonywane prace spawalnicze, przed ich rozpoczęciem 
odłącz przewód prowadzący do alternatora i akumulatora pojazdu. Usuń wszelkie materiały łatwopalne znajdujące się w 
pobliżu, aby zapobiec ryzyku pożaru.

Przed napełnieniem opryskiwacza cieczą użytkową dokonaj regulacji funkcji oprysku z użyciem czystej wody. 

Nie odłączaj węży, rur ani innych elementów wyposażenia podczas pracy opryskiwacza.

Utrzymuj obroty WOM poniżej ich dopuszczalnej wartości maksymalnej.

Podczas wymiany części używaj odpowiednich narzędzi i środków ochrony osobistej.

Części zamienne muszą spełniać minimalne wymagania techniczne określone przez firmę HARDI, a najlepiej jest, gdy 
spełniają je z nawiązką. Taką gwarancję daje stosowanie oryginalnych części zamiennych HARDI.
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Informacje ogólne

Widok

Tabliczka znamionowa

Z prawej strony podwozia jest przymocowana tabliczka znamionowa producenta. Zawiera ona następujące informacje:

μ UWAGA! Tabliczka znamionowa jest wymagana przepisami. Zawsze powinna się znajdować na opryskiwaczu. Aby 
uzyskać jakiekolwiek informacje o maszynie, podawaj jej numer seryjny.

Tabliczka znamionowa z danymi opryskiwacza jest przymocowana do 
stalowej ramy, z przodu po prawej stronie.

Na ramie obok tabliczki znajduje się także numer identyfikacyjny 
opryskiwacza.

1. Pokrywa zbiornika

2. Zbiornik główny

3. Centralna rama

4. System do mycia zewnętrznego

5. Turbo Filler

6. FluidBox (zewnętrzny moduł sterujący)

7. Zawór ciśnieniowy

8. Zawór ssawny

9. Zewnętrzne elementy sterujące silnika

10.  Zbiornik na wodę do mycia rąk

11. Drabinka kabiny

12. Światła robocze

13. Światła mijania

14. Światła drogowe

15. Światła robocze kabiny

7

89

1 2 3

11 101213

15

14

6

5

4

HARDI-EVRARD 62990 BEAURAINVILLE

56250

2016

7900

7520

10820

15420

AH18 - 40412HA

*56250- AH18 - 40412MA*

Type-Variante Version

Année fabrication
Masse maximale admissibles
Essieu1 / attelage

Essieu 2 Réceptionné le
PTRA kg
PTAC kg

kg
kg

PV

N° de serie

kg

Essieu 3 Par la DRIRE

Marque
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Dane

Nr Nazwa pola Opis

-1- Nr seryjny Numer identyfikacyjny w sposób niepowtarzalny identyfikuje konkretny opryskiwacz.

-2- Wersja, typ, wariant

Zdefiniowany typ nawiązujący do definicji homologacji typu: Grupa pojazdów oparta na 
wspólnych cechach.

Na przykład: opryskiwacz na wysięgniku, opryskiwacz na przyczepie, opryskiwacz 
mgławicowy, opryskiwacz polowy, opryskiwacz samojezdny itp.

W kontekście homologacji typu słowo „typ” odnosi się do konkretnej formy i kształtu 
podwozia (tzn. numeru schematu podwozia). Typ może być podany w postaci zakodowanej:
40: prędkość;
35 lub 41: pojemność zbiornika (3500 l lub 4100 l).
TR4 lub TR4R Belka o zasięgu do 33 metrów.
RHA lub RA Belka o zasięgu ponad 33 metrów.
HPZ lub HAZ Belka o zasięgu do 30 metrów.
HPZ lub HAZ Belka o zasięgu od 30 do 36 metrów.
M: Wersja osi mechanicznej.
H: Wersja osi hydraulicznej.
A: MS18 (4 silniki hydrauliczne).
B: Silnik hydrauliczny z przodu MS18 i z tyłu MS35 (2486/1091 cm3).
C: Silnik hydrauliczny z przodu MS18 i z tyłu MS35 (2099/1049 cm3).

-3- Rok produkcji Rok dostawy z fabryki.
-4- Oś 1 / zaczep Obciążenie osi przedniej w pojeździe samobieżnym.
-5- Oś 2 Obciążenie osi tylnej w pojeździe samobieżnym.
-6- Oś 3 Pole puste

-7- PV
Wartość równa masie bez obciążenia. Masa netto pojazdu bez ładunku, ale z paliwem, 
operatorem itp. Zazwyczaj podaje się najcięższą konfigurację spośród wszystkich wariantów 
(większość pojazdów jest lżejszych niż podany ciężar własny).

-8- PTAC

To samo co masa pojazdu obciążonego. Definicja: Masa pojazdu w pełni wyposażonego i 
zaopatrzonego, łącznie z paliwem, smarami, płynem chłodzącym, narzędziami naprawczymi, 
częściami zamiennymi, załogą, wyposażeniem osobistym załogi i ładunkiem. Zależy od 
konstrukcji, wymiarów i/lub homologacji.

-9- PTRA Pole puste
-10- Odbiór  Pole puste
-11- przez DRIRE Pole puste

HARDI-EVRARD 62990 BEAURAINVILLE

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 7 -

- 8 -

- 10 -

- 11 -

- 9 -

- 5 -
- 6 -

Type-Variante Version

Année fabrication
Masse maximale admissibles
Essieu1 / attelage

Essieu 2 Réceptionné le
PTRA kg
PTAC kg

kg
kg

PV

N° de serie

kg

Essieu 3 Par la DRIRE

Marque
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Przeznaczenie opryskiwacza

Opryskiwacz HARDI jest przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin i płynnych nawozów. Sprzęt może być 
stosowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest jego stosowanie do innych celów. 

Jeśli prawo nie wymaga, aby opryskiwacz był obsługiwany tylko przez osobę uprawnioną, stanowczo zalecamy, żeby 
operator miał świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego stosowania środków ochrony 
roślin, co pozwoli uniknąć zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego podczas zabiegów chemicznej ochrony roślin.

Stalowa rama

Bardzo trwała stalowa rama/podwozie o zwartej konstrukcji, z nakładaną elektrostatycznie powłoką lakierniczą odporną na 
działanie środków chemicznych i warunków atmosferycznych. Wkręty, śruby itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej lub 
poddane obróbce, aby zagwarantować odporność na korozję.

Zbiorniki

Zbiorniki są wykonane z polietylenu odpornego na uderzenia, promieniowanie ultrafioletowe i środki chemiczne. 

Zbiornik główny ma opływowy kształt, bez zakamarków, co ułatwia jego płukanie. 

Otwór wlewowy jest dostępny z platformy obsługowej, co ułatwia napełnianie i mycie zbiornika. Zapewnia to łatwy dostęp 
do wlewów opryskiwacza, mycia zbiornika itp. Opryskiwacz może być także wyposażony w rozwadniacz TurboFiller, 
zbiornikwody do płukania oraz zbiornik czystej wody. Duży czytelny wskaźnik poziomu cieczy, usytuowany obok platformy 
obsługowej, jest dobrze widoczny z kabiny ciągnika i strefy roboczej opryskiwacza. 

Nominalna pojemność zbiornika głównego wynosi 5100 litrów

Okres eksploatacji

Szacowany okres przydatności użytkowej opryskiwacza wynosi 20 lat. 

Aby uzyskać taki wynik, należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych poniżej:

• Wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne wykonuj w wyznaczonych terminach.

• Jak najszybciej naprawiaj/wymieniaj wszelkie uszkodzone elementy.

• Podczas montażu części zamiennych przestrzegaj odnośnych instrukcji.

• Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne HARDI.
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Układ cieczowy

Pompa

Budowa pompy membranowej jest nieskomplikowana, membrany i 
zawory są łatwo dostępne, co zapewnia skuteczne zabezpieczenie 
części, które nie powinny być narażone na kontakt z cieczą.

Model pompy 464/10 lub 464/12

Zawory i symbole

Dostępne funkcje zaworów są opisane kolorami na etykietach z informacjami o funkcjach. Modułowy układ zaworów 
ułatwia instalowanie wyposażenia dodatkowego po stronie ciśnieniowej i ssawnej. 

W celu uaktywnienia funkcji należy przestawić uchwyt w kierunku tej funkcji.

μ UWAGA! Tylko zawory używanych funkcji mogą być otwarte, reszta zaworów musi być zamknięta.

μ UWAGA! Jeśli dźwignia zaworu działa z dużym oporem lub nadmiernym luzem (= możliwość wycieku), zawór 
wymaga naprawy. Dodatkowe informacje można znaleźć w części „Regulacja zaworu 3-drożnego” na stronie 168.

Zawór ciśnieniowy (zielone symbole)
Zawór ten służy do wyboru funkcji, do której ma być kierowana ciecz pod ciśnieniem tłoczona przez pompę.

Aktywne funkcje wskazuje znak w górnej części zaworu. 

Dźwignia jest odwrócona w taki sposób, aby żądany symbol znajdował się poniżej oznaczenia wskaźnika. Kiedy uchwyt 
znajduje się w położeniu funkcji nieużywanej (bez etykiety i z symbolem), zawór jest zamknięty.

Zawór ssawny SmartValve (niebieskie symbole)
Ten zawór służy do przełączania pomiędzy poborem cieczy ze zbiornika 
głównego oraz ze zbiornika wody do płukania.

Aktywne funkcje wskazuje znak z boku zaworu. Kiedy uchwyt zaworu 
jest ustawiony w pozycji pionowej (znak z boku zaworu nie wskazuje na 
żadną funkcję), zawór jest zamknięty.

Zbiornik główny Opryskiwanie

Czyszczenie zbiornika od 
wewnątrz (dysze myjące) 

Opróżnianie ciśnieniowe 
lub TurboFiller

Zbiornik główny Zbiornik wody do płukania

Zewnętrzne urządzenie 
napełniające 
(wyposażenie dodatkowe)
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Czyszczenie zewnętrzne (biały symbol)
Zawór ten służy do czyszczenia opryskiwacza na zewnątrz.

Regulacja ciśnienia w układzie DynamicFluid4

Tradycyjna regulacja cieczy zaczyna się wraz z otwarciem rozpylaczy. W przypadku układu DynamicFluid4 (DF4) regulacja 
jest procesem ciągłym, nawet gdy rozpylacze są zamknięte. Ciśnienie jest regulowane przez tarcze z tworzywa sztucznego 
lub ceramiki i stali nierdzewnej, co zapewnia szybką reakcję i brak wycieków. Jako parametry sterowania wykorzystuje się 
prędkość jazdy, prędkość obrotową WOM oraz liczbę aktywnych sekcji belki. Zaletą takiego rozwiązania jest dokładniejsze 
dozowanie od samego początku pracy opryskiwacza.

Układ DF4 wykorzystuje technologię opierającą się na 5 czujnikach, które dostarczają komputerowi opryskiwacza dane 
niezbędne do optymalnej regulacji. Funkcja włącza się automatycznie przy uruchomieniu, aktywując zawór regulacji i 
przestawiając go do położenia końcowego po dokonaniu zmiany przez operatora. Gdy na przykład zawory sekcji są 
otwierane lub zamykane, zawór regulacji jest włączany jednocześnie z silnikami zaworów sekcji. Pozwala to uniknąć 
nadmiernego ciśnienia, np. po całkowitym opróżnieniu i napełnieniu głównego zbiornika.

Czujniki wzajemnie się zabezpieczają i zapewniają ciągłą pracę systemu 
regulowania, nawet gdy jeden lub kilka czujników nie wyśle sygnału. 

5 zastosowanych czujników dokonuje następujących pomiarów:

1. Prędkość jazdy (km/h);

2. Prędkość obrotowa pompy (obr./min);

3. Kąt otwarcia zaworu regulującego (stopnie).

4. Przepływ cieczy (l/min);

5. Ciśnienie cieczy (bar);

Cechy układu DF4
• Bardzo szybka i dokładna regulacja, gdy wszystkie czujniki są aktywne, ustawienia w menu sterownika są prawidłowe, 

a pompa, filtry i zawory są w dobrym stanie. System dokonuje pomiaru oraz obliczeń 20 razy na sekundę.

• Szybka reakcja zaworu przy włączaniu/wyłączaniu sekcji i przy zmianach prędkości.

• Zoptymalizowana funkcja Auto Section Control przewidująca otwarcie sekcji belki i zoptymalizowane ciśnienie 
rozpylaczy.

• Zoptymalizowany pod kątem różnych systemów WOM.

• Monitorowanie stanu rozpylaczy. Brak konieczności ustawiania lub dostrajania do zmiany rozpylacza.

• Wyświetlacz sterownika przedstawia bieżącą wydajność rozpylaczy, którą można porównać do wartości wyjściowej. 
Znaczna różnica w wydajności występuje w przypadku awarii instalacji belki takich jak zapchanie filtrów linii lub 
rozpylaczy czy znacznych wycieków z węży i mocowań.

• Wszystkie funkcje działają, jednak ze zmniejszoną wydajnością (tryby awaryjne), jeśli filtry zostaną wyczyszczone.
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Ikony na ekranie
Operator opryskiwacza ma do wybory jeden z trzech trybów — Automatyczny, Ręczny lub Przyrosty. Komputer 
opryskiwacza wykrywa jeden z trzech trybów regulacyjnych symbolizowanych kroplą, znakiem zapytania i naczyniem do 
kalibracji. To daje w sumie 9 trybów.

Automatyczny Ręczny Przyrosty

Po wciśnięciu 
przycisku 
automatycznego 
sterowania dawką 
cieczy na ekranie 
SetBox.

Po wciśnięciu jednego 
z przycisków ręcznego 
sterowania ciśnieniem 
na ekranie SetBox.

Przy zmianie dawki 
cieczy za pomocą 
przycisków %- lub %+ 
na terminalu.

Naczynie do kalibracji

Jest przepływ do zaworów sekcji.

Rozmiar rozpylaczy (wydatek w l/min przy ciśnieniu 3 barów) został obliczony.

Kropla

Brak przepływu do zaworów sekcji.

Pompa nie została uruchomiona lub zawór ciśnienia SmartValve jest ustawiony w inny 
tryb niż oprysk.

Znak zapytania

Jest przepływ do zaworów sekcji, ale ciśnienie i przepływ nie są jeszcze stabilne, dlatego 
rozmiar rozpylaczy (wydatek w l/min przy ciśnieniu 3 barów) nie został obliczony.

System używa wcześniej podanego rozmiaru rozpylaczy.
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Schemat funkcji zaworu regulującego

μ UWAGA! Pokazane są ikony trybu automatycznego, ale w 
zależności od wyboru operatora może to być tryb ręczny lub 
tryb przyrostów.

Rozpoczęcie oprysku

Warunek początkowy:

Sterownik jest wyłączony. Pompa jest wyłączona.

Zawór ciśnieniowy SmartValve w ustawieniu Opróżnianie 
ciśnieniowe/TurboFiller, zawór ssawny SmartValve w 

ustawieniu Zbiornik główny, woda w zbiorniku głównym.

Działania operatora

Włącz sterownik.

Reakcja sterownika

Sterownik wykrywa brak ciśnienia lub przepływu.

Uruchamia się w trybie automatycznym. Ustawia zawór 
regulujący pod bezpiecznym kątem, aby uniknąć zbyt dużego 

ciśnienia przy uruchomieniu pompy, a także aby zapewnić 
wykrycie uruchomienia pompy przez oprogramowanie 

(unikanie przestoju).

Działania operatora

Włącz pompę. 

Działanie sterownika

Sterownik wykrywa brak ciśnienia lub przepływu. Pozostaje w 
bezpiecznej pozycji.

Działania operatora

Przełącz zawór ciśnieniowy SmartValve na Opryskiwanie.

Reakcja sterownika

Uwrocie (belka zamknięta)

Oprogramowanie wykorzystuje rozmiar 
rozpylaczy i technikę „feed forward”, aby 

przygotować otwarcie belki.

Limit ciśnienia maksymalnego jest 
wyłączony, ponieważ ostatni zapisany 
rozmiar rozpylaczy jest wiarygodny i 

oprogramowanie może całkowicie zamknąć 
zawór regulujący.

Uwrocie (belka zamknięta) 
przez ponad 5 min

Belka jest zamknięta przez 
dłuższy czas, ponieważ 
operator mógł zmienić 

rozmiar rozpylaczy. Ostatni 
zapisany rozmiar rozpylaczy 

nie jest wiarygodny.

Oprogramowanie aktywuje 
limit ciśnienia maksymalnego.

Reakcja sterownika

Uwrocie (belka zamknięta)

Sterownik wykrył ciśnienie w osprzęcie i przekierował 
przepływ z powrotem do zbiornika. Oprogramowanie 

wykorzystuje ostatni zapisany rozmiar rozpylaczy i technikę 
„feed forward”, aby przygotować otwarcie belki.

Limit ciśnienia maksymalnego jest włączony, ponieważ 
ostatni zapisany rozmiar rozpylaczy nie jest wiarygodny, przez 

co oprogramowanie nie może całkowicie zamknąć zawór 
regulującego. Belki PrimeFlow są przygotowane.

Działania operatora

Wyłącz główny wł./wył. na uwrocie. (przejdź 
w górę)

Włącz główny wł./wył. w celu wykonania 
oprysku. (przejdź w dół)

Działania operatora

Wyłącz główny wł./wył. na uwrocie. (przejdź w górę)

Włącz główny wł./wył. w celu wykonania oprysku. (przejdź w 
dół)

Reakcja sterownika

Oprysk (belka jest otwarta)

Belka jest otwarta i wykonuje oprysk.

Zarówno pomiar przepływu, jak i ciśnienia są 
prawidłowe, a rzeczywisty rozmiar rozpylaczy 

został obliczony.

Do regulacji wydatku litr/ha jest używany 
rzeczywisty rozmiar rozpylaczy.

Przepływ i ciśnienie są 
prawidłowe

Zarówno pomiar przepływu, 
jak i ciśnienia są prawidłowe.

Oprogramowanie wyłącza 
limit ciśnienia maksymalnego.

Reakcja sterownika

Oprysk (belka jest otwarta)

Belka jest otwarta i wykonuje oprysk.

Oprogramowanie wykorzystuje ostatni zapisany rozmiar 
rozpylaczy oraz czujnik ciśnienia do regulacji wydatku litr/ha.

Limit ciśnienia maksymalnego jest włączony w celu uniknięcia 
zbyt dużego ciśnienia, jeśli operator zmienił rozpylacze na 

mniejsze.
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Filtry

Filtry na opryskiwaczu służą do zabezpieczenia podzespołów i zapobiegają zablokowaniu rozpylaczy.

W strefie roboczej znajduje się filtr ssawny EasyClean.

Filtr ciśnieniowy CycloneFilter znajduje się po prawej stronie opryskiwacza, przed zwijaczem węża i za prawą przednią 
pokrywą. Spełnia on funkcję filtra samoczyszczącego.

Przewodowe filtry ciśnieniowe mogą być zamontowane na każdej sekcji belki opryskowej. 

Poszczególne filtry montowane są we wszystkich rozpylaczach.

Filtr zgrubny znajduje się poniżej górnej pokrywy zbiornika głównego.

μ UWAGA! Wszystkie filtry muszą być zawsze używane. Konieczne jest także regularne sprawdzanie sprawności filtrów. 
Zwróć uwagę na poprawne dobranie gęstości oczek wkładów filtrów. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 
„Dane techniczne” w niniejszej instrukcji obsługi.

μ UWAGA! Zawsze uruchamiaj opryskiwacz z czystymi filtrami, aby zapewnić prawidłową pracę maszyny oraz zapobiec 
uszkodzeniom wewnętrznych elementów pompy i zaworów.

Filtr EasyClean

Filtr ten wychwytuje zanieczyszczenia podczas zasysania cieczy ze 
zbiornika głównego przez pompę główną.

Aby filtr i wbudowany w niego zawór działały prawidłowo, otwieraj filtr 
co najmniej raz na miesiąc. Informuje o tym również etykieta na 
pokrywie.

Obok manometru ciśnienia cieczy znajduje się wskaźnik stanu 
zanieczyszczenia. Wskazuje on podciśnienie podczas pracy filtra — gdy 
filtr zaczyna się blokować, wskaźnik przesuwa się z obszaru zielonego do 
czerwonego.

Wskaźnik stanu zanieczyszczenia Stan filtra

Obszar zielony Pojemność 70-100%.

Czyszczenie nie jest konieczne.

Obszar żółty Pojemność 55-70%.

Można kontynuować pracę i wyczyścić filtr zaraz 
po jej zakończeniu.

Obszar czerwony Pojemność 0-55%.

Należy natychmiast oczyścić filtr, ponieważ jest 
nadmiernie zanieczyszczony, aby poprawnie 
funkcjonować.
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Filtr CycloneFilter

Dzięki filtrowi CycloneFilter zanieczyszczenia znajdujące się w cieczy 
użytkowej są oczyszczane i odprowadzane do zbiornika głównego 
przez przewód powrotny.

Schemat działania:

1. Pokrywa filtra

2. Przewody od pompy

3. Przewody do belki

4. Powrót do zbiornika

5. Zawór powrotny

Zawór powrotny (5) może znajdować się w trzech pozycjach 
oznaczonych punktami na dźwigni zaworu:

A. Pozycja jest oznaczona 1 punktem: 

Brak przepływu powrotnego. Ta pozycja jest używana podczas 
przepłukiwania belki polowej, jeśli w zbiorniku głównym znajduje 
się ciecz użytkowa. Używana również, gdy wymagana jest wysoka dawka cieczy.

B. Pozycja jest oznaczona 2 punktami: 

Położenie normalne podczas opryskiwania. Zanieczyszczenia odprowadzane są z wykorzystaniem przepływu 
powrotnego podczas opryskiwania, aby zapobiec zablokowaniu filtra. Pozycja jest używana podczas przepłukiwania 
belki polowej, gdy zbiornik główny jest pusty.

C. Pozycja jest oznaczona 3 punktami: 

Pozycja przepłukiwania jest używana, kiedy filtr jest zapchany. Aby zastosować tę pozycję, należy podnieść i 
przytrzymać dźwignię. Intensywny przepływ powrotny cieczy wymywa zgromadzone w filtrze zanieczyszczenia. 
Zawór ciśnieniowy SmartValve musi być ustawiony w pozycji „opryskiwanie”.

μ UWAGA! Pozycja C nie gwarantuje czystego filtra. Zawsze sprawdzaj stopień zabrudzenia filtra. Dodatkowe 
informacje dotyczące czyszczenia można znaleźć w sekcji „Przegląd co 10 godzin — filtr CycloneFilter” na stronie 140.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie należy otwierać filtra CycloneFilter, jeśli zawór ciśnieniowy SmartValve nie jest ustawiony 
w pozycji „Główny zbiornik”. W przeciwnym razie podczas otwierania filtra może dojść do całkowitego opróżnienia 
zbiornika głównego oraz skażenia środowiska i operatora cieczą użytkową!
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TurboFiller

Do rozwadniacza TurboFiller wprowadza się środki chemiczne, które zostaną wymieszane z wodą w zbiorniku głównym.

Pojemność: około 35 litrów.

Poprzez obsługę zaworów (A) z boku i zaworu (B) rozwadniacza 
TurboFiller (C) można wykonać następujące czynności:

• Dokładnie wymieszać dodane środki chemiczne z wodą z 
rozpylacza.

• Przekierować mieszankę do zbiornika głównego.

• Oczyścić wnętrze opakowania środków ochrony roślin lub 
rozwadniacza TurboFiller poprzez skorzystanie z dyszy płuczki.

Dostępna jest również myjka wysokociśnieniowa (D) 
umożliwiająca dalsze czyszczenie. 

Zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller
Zawór używany wraz z rozwadniaczem TurboFiller. Zawór ma 2 
ustawienia: Zawsze otwarty lub normalnie zamknięty ze sprężyną. 

Otwórz zawór poprzez pociągnięcie dźwigni w górę, aby środki ochrony 
roślin zostały pobrane przez TurboFiller i przeniesione do zbiornika 
głównego.

Zawór TurboDeflector
Zawór TurboDeflector aktywuje układ płuczący Vortex w rozwadniaczu 
TurboFiller. Podnieś dźwignię do pozycji otwartej, aby uruchomić 
deflektor.

Płukanie opakowań środków ochrony roślin
Górna dźwignia jest używana w dwóch celach:

1. Kiedy pokrywa rozwadniacza TurboFiller jest otwarta: 

do mycia pustych opakowań. Nasuń pojemnik na dyszę płuczki 
obrotowej w środkowej części rozwadniacza TurboFiller, aby 
wypłukać jego wnętrze.

2. Kiedy pokrywa rozwadniacza TurboFiller jest zamknięta: 

użyj dźwigni do przepłukania zasobnika po zakończeniu 
napełniania opryskiwacza środkami chemicznymi.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie naciskaj tej dźwigni, jeśli dysza z wieloma otworami nie znajduje się całkowicie wewnątrz 
opakowania, aby operator nie został polany cieczą użytkową! Ryzyko obrażeń i wycieku na podłoże.

A

B

C

D
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Zbiornik wody do płukania

Zbiornik wody do płukania jest zamontowany w przedniej części zbiornika głównego i wykonany z polietylenu. Służy on do 
płukania i mycia zbiornika głównego i układu cieczowego.

Napełnianie odbywa się w górnej części zbiornika lub przy użyciu końcówki węża z gwintem 1" w obszarze roboczym. 

Pojemność: około 600 litrów.

Zbiornik czystej wody

Zbiornik czystej wody jest umieszczony z lewej strony opryskiwacza.

Pojemność: około 15 litrów.

Wody z tego zbiornika można użyć do mycia rąk poprzez skorzystanie z 
kranu.
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BoomPrime

BoomPrime to niskociśnieniowy układ cyrkulacyjny, którego funkcja polega na odpowietrzaniu przewodów cieczowych 
belki opryskowej przed rozpoczęciem opryskiwania i dostarczaniu jednorodnej cieczy do przewodów cieczowych belki oraz 
do zbiornika głównego. Układ BoomPrime belki został przedstawiony na ilustracji poniżej. Podzespoły układu omówiono na 
schemacie układu cieczowego.

• Układ BoomPrime jest przymocowany do każdego z końców sekcji belki (A).

• Sekcje belki opryskowej podłącza się w środkowej części każdej sekcji (B).

Ciecz układu BoomPrime przepływa przez zawór obejściowy (D) usytuowany tuż przed przepływomierzem. Zawór ten działa 
przeciwnie do zaworów sekcyjnych:

Podczas odpowietrzania kierunek przepływu cieczy zostaje odwrócony. Ciecz jest wprowadzana do przewodów rozpylacza 
z każdego końca, a następnie woda jest kierowana ponownie do zbiornika głównego poprzez przewód powrotny zaworów 
sekcyjnych EFC (C).

Ciśnienie układu BoomPrime reguluje się za pomocą dźwigni zaworu regulacyjnego (E) wyposażonego w manometr. 

Sposób regulacji omówiono w sekcji „Regulacja układu BoomPrime”.

Stan działania Zawory sekcyjne Zawór BoomPrime

Opryskiwanie Otwarty Zamknięty

Brak opryskiwania Zamknięty Otwarty

B

C

D

A                                      A A                                      A A                                      A A                                      AB B B
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Schemat działania układu cieczowego z wyposażeniem opcjonalnym

1. Zawór ssawny SmartValve

2. Zawór ciśnieniowy SmartValve

3. Mieszadło/zawór do mycia

4. Zawór płuczki opakowań środków ochrony roślin

5. Zawór TurboDeflectora ON/OFF

6. Zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller ON/OFF

7. Pompa

8. Zbiornik główny

9. Filtr EasyClean

10. Zbiornik wody do płukania

11. Zawór oprysku

12. CycloneFilter

13. TurboFiller

14. Lanca do czyszczenia TurboFillera

15. Zawór bezpieczeństwa

16. Dysze myjące wnętrze zbiornika

17. Mieszadło hydrauliczne

18. Linia powrotna dodatkowej kompensacji

19. Przewód z TurboFillera do zbiornika

20. Przyłącze do napełniania zbiornika na czystą 
wodę

21. Zawór regulacji ciśnienia DynamicFluid4

22. Zawór zwrotny

23. Zawór spustowy

24. Belka opryskowa

25. Przepływomierz

26. Zawór obejściowy

27. Czujnik manometru

28. Zawory sekcyjne

29. Powrót z zaworów sekcyjnych

30. Czujnik wskaźnika zbiornika głównego

31. Przyłącze opróżniania ciśnieniowego

32. Przyłącze do urządzenia szybkiego napełniania

33. Zewnętrzne urządzenie myjące (wyposażenie dodatkowe)

34. Zawór mycia zewnętrznego ON/OFF (wyposażenie 
dodatkowe)

35. Zawór podciśnieniowy rozwadniacza TurboFiller ON/OFF

36. Zawór szybkiego napełniania zewnętrznego ON/OFF 
(wyposażenie dodatkowe)

37. Zawór przepłukiwania filtra ciśnieniowego

38. Eżektor

39. Zawór ssawny zbiornika głównego ON/OFF

40. Ogranicznik napełniania belki (wyposażenie dodatkowe)

41. Linia upustu ciśnienia

42. Zawór sterujący ciśnienia napełniania belki (wyposażenie 
dodatkowe)

43. Manometr układu BoomPrime (wyposażenie dodatkowe)

44. Filtr ssawny sekcyjny
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Schemat działania inteligentnego układu cieczowego z wyposażeniem opcjonalnym

1. Zawór ssawny SmartValve

2. Zawór ciśnieniowy SmartValve

3. Mieszadło/zawór do mycia

4. Zawór płuczki opakowań środków ochrony roślin

5. Zawór TurboDeflectora ON/OFF

6. Zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller ON/OFF

7. Pompa

8. Zbiornik główny

9. Filtr EasyClean

10. Zbiornik wody do płukania

11. Zawór oprysku

12. CycloneFilter

13. TurboFiller

14. Lanca do czyszczenia TurboFillera

15. Zawór bezpieczeństwa

16. Dysze myjące wnętrze zbiornika

17. Mieszadło hydrauliczne

18. Linia powrotna dodatkowej kompensacji

19. Przewód z TurboFillera do zbiornika

20. Przyłącze do napełniania zbiornika wody do płukania

21. Zawór regulacji ciśnienia DynamicFluid4

22. Zawór zwrotny

23. Zawór spustowy

24. Belka opryskowa

25. Przepływomierz

26. Zawory sekcyjne

27. Czujnik manometru

28. Filtr ssawny sekcyjny

29. Filtr ssawny sekcyjny

30. Czujnik wskaźnika zbiornika głównego

31. Przyłącze opróżniania ciśnieniowego

32. Przyłącze do urządzenia szybkiego napełniania

33. Urządzenie do mycia zewnętrznego

34. Zawór mycia zewnętrznego ON/OFF

35. Zawór automatycznego mieszadła

36. Zawór PrimeFlow ON/OFF (wyposażenie dodatkowe)

37. Zawór przepłukiwania filtra ciśnieniowego

38. Eżektor

39. Zawór ssawny zbiornika głównego ON/OFF

40. Zawór linii dodatkowej ON/OFF

41. Linia upustu ciśnienia

42. Zawór czystej wody

43. Przepływomierz zbiornika wody do płukania

44. Zawór szybkiego napełniania zewnętrznego ON/OFF

45. Czujnik pełnego zbiornika głównego

46. Zawór rozwadniacza TurboFiller ON/OFF

47. Czujnik pełnego zbiornika wody do płukania
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TWIN SYSTEM — pomocniczy strumień powietrza

Informacje ogólne

Pomocniczy strumień powietrza systemu TWIN nadaje kroplom 
dodatkową energię powodując doskonałą ich penetrację w uprawach. 
Podstawowym zadaniem kierowanego strumienia powietrza jest 
skuteczne przeciwdziałanie znoszeniu kropel powodowanemu przez 
wiatr i dużą prędkość jazdy Dodatkowo strumień powietrza rozchyla łan 
roślin ułatwiając nanoszenie cieczy ochronnej wewnątrz łanu.

Najważniejsze efekty uzyskiwane dzięki technice TWIN:

• Bezpieczne docieranie cząsteczek cieczy do celu i zwiększone 
naniesienie kropel na roślinach.

• Minimalizacja strat cieczy w wyniku znoszenia przez wiatr lub 
opadania na ziemię.

• Rozchylanie łanu i doskonała penetracja nawet przy użyciu niskich dawek cieczy.

• Wysoki współczynnik pokrycia.

Układ powietrzny TWIN FORCE może być ustawiany pod dowolnym kątem w zakresie od 40° w przód do 30° w tył. Prędkość 
strumienia jest regulowana od 0 do 35m/s . Maksymalny wydatek powietrza wynosi 2000 m3/h/m belki.
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Belka

Standardowe funkcje belki

• Podniesienie indywidualnych skrzydeł belki.

(tylko belka typu HAZ)

• Każde skrzydło belki jest składane 2-stopniowo.

• Alternatywne szerokości belki:

Belki można używać w stanie złożenia na 1/2 szerokości.

• Sprężynowa sekcja uchylna.

• Dmuchawy powietrza układu powietrznego TWIN.

Za napęd odpowiada wbudowana przekładnia 
hydrostatyczna napędzana przez silnik. 

Prędkość przepływu powietrza można ustawiać z kabiny.
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Dostępne szerokości robocze — aluminium

Dostępne szerokości robocze — TWIN Force

Terminologia
Belka składana 2-stopniowo zawiera następujące elementy:

A. Sekcja środkowa

B. Skrzydło wewnętrzne

C. Skrzydło zewnętrzne

D. Sekcja uchylna

Pełna szerokość belki 

(metry)

Złożona w 1/2

(metry)

Typ

24 15 TR4

27 15 TR4

28 15 TR4

30 16 TR4

32 18 TR4

33 18 TR4

36 18 RHA

36 18 RHA

19 38 RA

40 20 RA

42 21 RA

44 22 RA

Pełna szerokość belki 

(metry)

Złożona w 1/2

(metry)

Typ

24 12  Force TWIN Force

27 14  Force TWIN Force

28 14  Force TWIN Force

30 15 Force TWIN Force

32 17 Force TWIN Force 3.1

33 17 Force TWIN Force 3.1

36 18 Force TWIN Force 3.1
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Silnik

Tabliczka znamionowa silnika i system oczyszczania gazów spalinowych

Typ (A), numer seryjny (B) i dane techniczne są wybite na tabliczce 
znamionowej.

1. Tabliczka znamionowa filtra cząstek stałych.

2. Tabliczka znamionowa katalizatora SCR.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy podać typ i numer 
seryjny silnika.

Układ oczyszczania spalin

DEUTZ TIER 4B. Seria TCD 6.1L6 160 kW lub 180 kW jest wyposażona w katalizator utleniający i filtr cząstek stałych. 
Regeneracja filtra cząstek stałych przebiega automatycznie, nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności. 

1. Pompa płynu AdBlue.

2. Zbiornik płynu AdBlue.

3. Przewód płynu chłodzącego do wstępnego 
podgrzewania zbiornika płynu AdBlue i chłodzenia 
urządzenia dozującego.

4. Przewód płynu AdBlue.

5. Czujnik tlenków azotu.

6. Urządzenie dozujące.

7. Czujnik tlenków azotu.

8. Czujnik temperatury spalin.

9. Czujnik ciśnienia.

10. Katalizator SCR.

11. Czujnik różnicy ciśnień.

12. Czujnik temperatury spalin.

13. Filtr cząstek stałych.

14. Zawór przepustnicy.

Katalizator utleniający
Katalizator utleniający ma powierzchnię, która przekształca zanieczyszczenia w gazach spalinowych w nieszkodliwe 
substancje. Właśnie tutaj tlenek węgla i niespalone węglowodory wchodzą w reakcję z tlenem, przekształcając się w 
dwutlenek węgla i wodę. Ponadto tlenek azotu jest przekształcany w dwutlenek azotu. Aby zapewnić wysoką wydajność, 
wymagana jet temperatura powyżej 250°C. 

1 2

A B

6
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1 2
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Filtr cząstek stałych
Spalanie oleju napędowego powoduje wytwarzanie sadzy, która jest oddzielana w filtrze cząstek stałych. Gdy 
zanieczyszczenie sadzą wzrasta, filtr należy zregenerować. Oznacza to wypalanie sadzy w filtrze cząstek stałych. Proces 
regeneracji odbywa się nieprzerwanie i jest on aktywowany, gdy temperatura spalin przekroczy 250°C na wlocie układu 
oczyszczania spalin. Zanieczyszczenie filtra sadzą jest nieustannie monitorowane przez moduł sterujący silnika. 

Regeneracja
Pasywny układ filtra cząstek stałych wypala sadzę w filtrze przy użyciu tlenku azotu znajdującego się w spalinach, które są 
wcześniej utleniane w katalizatorze DOC. Proces ten działa w sposób ciągły po przekroczeniu temperatury spalin 250°C. 
Pasywny układ filtra cząstek stałych nie zawiera palnika. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia ciągłej regeneracji 
pasywnej jest zapewnienie odpowiedniego współczynnika tlenku azotu w stosunku do sadzy zawartej w gazach 
spalinowych pochodzących z silnika.
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Kabina operatora

Opis

1. Wlot powietrza filtra 

2. Regulowany otwór wentylacyjny

3. Cyrkulacja powietrza do usuwania zaparowania

4. Kraty odpowiadające za recyrkulację powietrza

Zgodnie z normą EN 15695 kabina jest wyposażona w następujące elementy:

•  filtr powietrza klasy 4;

• układ wentylacji i utrzymywania zwiększonego ciśnienia jest w stanie przekierowywać 30 m3/godz. świeżego 
powietrza do kabiny i utrzymywać ciśnienie w kabinie większe o co najmniej 20 Pa niż ciśnienie na zewnątrz. 
Zapobiega to przedostawaniu się powietrza z zewnątrz przez otwory w kabinie i wymieszaniu z substancjami 
chemicznymi.

± OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko narażenia na działanie niebezpiecznych substancji:

• Nie należy przechowywać używanych pestycydów w kabinie.

• Wnętrze kabiny musi być czyste. Zdjąć zanieczyszczone ubranie i obuwie.

• Filtr klasy 4 i osłona przeciwpyłowa używane w kabinie muszą zostać zutylizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi zanieczyszczonych odpadów. Patrz część: „Przegląd co 150 godzin — wymiana filtra 
kabiny (klasa 4)” na stronie 149.

• Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących czyszczenia odzieży i sprzętu ochronnego (PPE) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Otwieranie dachu kabiny

Aby przeprowadzić konserwację kabiny (klimatyzacja, bezpieczniki, obwody elektryczne itp.), konieczne jest podniesienie 
dachu kabiny.

Serwisowanie 
• Poluzuj śruby znajdujące się po prawej stronie kabiny.

• Podnieś dźwignię w celu odblokowania dachu kabiny.

• Podnieś dach i umieść końcówkę drążka w gnieździe.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby nie dopuścić do opadnięcia dachu, 
upewnij się, że drążek jest prawidłowo osadzony w gnieździe.

1

4

2
3

Catégorie 4 conforme à l’EN 15695:2010
Category 4  according to EN 15695:2010
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Opis siedzenia operatora

Opryskiwacz ALPHA Evo Ecodrive jest wyposażony w profesjonalne siedzenie wysokiej jakości. Podręcznik użytkownika 
siedzenia jest dostarczany osobno. Przeczytaj go uważnie przed rozpoczęciem użytkowania maszyny oraz przestrzegaj 
instrukcji bezpieczeństwa dotyczących obsługi siedzenia.

 

÷ INFORMACJA! Liczby w nawiasach odpowiadają treści opisu w podręczniku użytkownika siedzenia GRAMMER.

1. Regulacja oparcia.

2. Regulacja nachylenia oparcia.

3. Amortyzacja siedzenia.

4. Regulacja wysokości siedzenia i korekty o masę ciała 
operatora.

5. Mechanizm obrotu.

6. Amortyzator poziomy.

7. Regulacja wzdłużna.

8. Regulacja nachylenia siedzenia.

9. Regulacja głębokości siedzenia.

10. Regulacja wzdłużna konsoli.

10

3

4
7

9

6 5(4) (3) (15)

(16)

(13)

(12)

(1+2)
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Panel sterowania

s
.

1. Przełącznik otwierania/zamykania przegrody.

2. Przełącznik prędkości obrotowej pompy opryskiwacza.

3. Przełącznik włączania/wyłączania układu kontroli trakcji 
(opcjonalny).

4. Przełączniki składania belki.

5. Pokrętło wyboru prędkości i hamulec postojowy.

6. Przełącznik mieszadła zbiornika głównego.

7. Przełącznik sterowania lewym rozpylaczem 
krańcowym.

8. Przełącznik sterowania prawym rozpylaczem 
krańcowym.

9. Przełącznik włączania/wyłączania systemu GPS.

10. Nie stosowane.

11. Przełącznik włączania/wyłączania automatycznego 
układu 4 kół skrętnych.

12. Przełącznik wału WOM pompy opryskiwacza.

13. Przełącznik obrotów silnika.

14. Uchwyt wielofunkcyjny.

15. Kontrolka LED zasilania na komputerze opryskiwacza.

16. Kontrolka usterki silnika.

17. Sterowanie trybem 2/4 kół skrętnych.

18. Popielniczka.

19. Hydrauliczny przełącznik rozstawu kół.

AUTO

MANU
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Ogólny opis siedzenia operatora

1. Pedał sterowania napędem na 4 koła.

2. Regulowana kolumna kierownicza.

3. Pedał hamulca.

4. Pedał przyspieszenia.

5. Konsola ISOBUS HC9500.

6. Wyświetlacz wielofunkcyjny.

7. Konsola boczna.

8. Chłodzony pojemnik na jedzenie.

9. Regulowane siedzenie operatora.

10. Pedał blokady mechanizmu różnicowego.

11. Regulowany układ kontroli rozstawu kół.

1. Gniazdo zapalniczki.

2. Gniazda 12 V.

3. Gniazdo diagnostyczne.

4. Gniazdo diagnostyczne.
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Elementy sterujące na suficie kabiny

Pokrętło wyboru prędkości i hamulec postojowy

1. Tryb POLA (pola opadające).

2. Tryb POLA (pola wznoszące).

3. Tryb POLA.

4. Tryb jazdy drogowej.

5. Hamulec postojowy.

Aby użyć pokrętła wyboru prędkości, zapoznaj się z „Tryb pola płaskiego, 
wznoszącego i opadającego” na stronie 87.

„Tryb jazdy drogowej” na stronie 88.

1. 2-pozycyjny przełącznik wycieraczek (praca ciągła lub przerywana).

2. Przełącznik spryskiwacza szyby.

3. Włącznik przednich świateł roboczych.

4. Włącznik tylnych świateł roboczych.

5. Włącznik świateł oświetlenia belki.

6. Włącznik świateł awaryjnych.

7. Nie stosowane.

8. Nie stosowane.

9. Nie stosowane.

10. Czujnik temperatury.

11. Przełącznik regulacji bocznych lusterek.

12. Jednostka sterowania układu klimatyzacji.

13. Oświetlenie punktowe.

14. Podświetlenie kabiny.

15. 3-pozycyjny przełącznik lampki sufitowej.

16. Przełącznik oświetlenia punktowego.

1 2 3 4 5 6 8 9 1110 12

15

16

13 14

7

HIHIA/C HILOO
F

F

1

2

4

5

3

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



3 — Opis

61

System 4 kół skrętnych (standardowy)

1. Zielona kontrolka — tylne koła wyrównane.

2. Niebieska kontrolka — napęd na 4 koła włączony.

3. Zielona kontrolka — przednie koła wyrównane.

4. Tryb automatyczny/ręczny.

Kolumna kierownicza

Opis
1. Dźwignia do poruszania kołami w górę lub w dół.

2. Przycisk świateł awaryjnych.

3.  Wskaźnik kierunkowskazów i świateł drogowych.

4. Elementy sterujące świateł i przycisku klaksonu.

5. Odchylanie dźwigni sterującej kołami.

6. Odchylanie kolumny kierowniczej.

AUTO

MANU
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Elementy sterujące świateł

Elementy sterujące hydrauliki belki aluminiowej

Jednoczesne sterowanie wewnętrznymi skrzydłami
1. Nie stosowane.

2. Prawe i lewe przedłużenie.

3. Lewa sekcja zewnętrzna.

4. Składanie lewej i prawej sekcji wewnętrznej.

5. Prawa sekcja zewnętrzna.

6. Nie stosowane.

Jednoczesne sterowanie wewnętrznymi i zewnętrznymi skrzydłami.

1. Nie stosowane.

2. Prawe i lewe przedłużenie.

3. Lewa i prawa sekcja zewnętrzna.

4. Lewa i prawa sekcja wewnętrzna.

5. Lewa i prawa sekcja wewnętrzna.

6. Nie stosowane.

0 0

0 0 0

0

64 531 2

64 531 2
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Niezależne sterowanie wewnętrznymi i zewnętrznymi skrzydłami.
1. Nie stosowane.

2. Nie stosowane.

3. Składanie lewej sekcji zewnętrznej.

4. Składanie lewej sekcji wewnętrznej.

5. Składanie prawej sekcji wewnętrznej.

6. Składanie prawej sekcji zewnętrznej.

Elementy sterujące hydrauliki belki HAZ 

Ta konfiguracja występuje w opryskiwaczach wyposażonych w centralną ramę HAZ oraz mechanizm równoczesnego 
sterowania sekcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

1. Przełącznik sterowania nachyleniem przyłączy pneumatycznych.

2. Regulator prędkości obrotowej wentylatora.

3. Pamięć systemu TWIN 1 i 2.

4. Przełącznik blokady układu wahadłowego.

5. Przełącznik sekcji wewnętrznej.

6. Przełącznik sekcji zewnętrznej.

64 531 2

64 531 2
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AutoSlant

Jeśli funkcja AutoSlant jest zainstalowana, czujniki umieszczone na belce umożliwiają dostosowanie głównego kąta 
nachylenia całej belki względem terenu.

W celu umożliwienia skutecznego rozpylania na terenie pagórkowatym, niezwykle ważne jest, aby ustawić belkę 
równolegle z terenem.

AutoTerrain

Jeśli funkcja AutoTerrain jest zainstalowana, czujniki umieszczone na belce umożliwiają dostosowanie głównego kąta 
nachylenia boków belki względem terenu.

W celu umożliwienia skutecznego rozpylania na terenie pagórkowatym, niezwykle ważne jest, aby ustawić belkę 
równolegle z terenem.
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Wyświetlacz wielofunkcyjny

Informacje ogólne
Wyświetlacz wielofunkcyjny przedstawia dane silnika oraz przekładni hydraulicznej maszyny, m.in. wskazania obrotomierza, 
temperatury silnika, ciśnienia hydraulicznego, poziomu paliwa itp.).
Umożliwia również wybór trybu pracy (ograniczenia prędkości, działanie układu kontroli trakcji itd.) oraz wyświetla alarmy 
dotyczące silnika i przekładni hydraulicznej.

1. Ekran LCD.

2. Przyciski wyboru i sterowania.

3. Alarmy.

Opis menu

Przycisk (1) służy do przewijania komunikatów, mogą one również pojawić się automatycznie w przypadku zdarzeń lub 
usterek silnika albo przekładni.

Przycisk (2) jest używany do programowania trybu pracy przekładni i silnika (ograniczenie prędkości, tryb pracy itp.).
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Przekładnia

Przód/tył układu blokady mechanizmu różnicowego

Informacje ogólne
Układ blokady mechanizmu różnicowego (DiffLock) jest montowany wyłącznie w wersjach opryskiwacza ALPHA Evo 
EcoDrive osiągających prędkość 40 lub 50 km/h. Sterownik napędza zawór hydrauliczny umieszczony pomiędzy przednią i 
tylną sekcją układu hydraulicznego. Odpowiednie sterowanie zaworem umożliwia niezależną pracę obwodu 
hydraulicznego każdej pompy. Z kolei po otwarciu zaworu przepływ z obu pomp jest równomiernie rozprowadzany w 
całym układzie hydraulicznym.

Uruchomienie blokady mechanizmu różnicowego DiffLock jest możliwe tylko w trybie POLA.

Aktywacja trybu jazdy drogowej lub trybu postojowego powoduje automatyczne rozłączenie blokady.

Ponadto blokada mechanizmu różnicowego jest automatycznie wyłączana po przekroczeniu prędkości 15 km/h.

1. Pompa nr 1

2. Pompa nr 2

3. Silniki

4. Zawory mechanizmu różnicowego 

Układ antypoślizgowy (SAPE)

Informacje ogólne
Układ antypoślizgowy SAPE monitoruje liczbę obrotów każdego silnika hydraulicznego i w razie potrzeby ogranicza 
przepływ oleju w silniku, którego prędkość jest wyższa niż w pozostałych (wskutek czego dochodzi do poślizgu). Olej trafia 
do silników współpracujących z kołami napędzanymi, które zachowują przyczepność i w ten sposób mogą utrzymać liniowy 
ruch maszyny.

Aby zoptymalizować zachowanie maszyny na zakrętach, sterownik wyposażono w czujniki kątowe umieszczone na osi 
przedniej i tylnej.

Działanie układu antypoślizgowego jest automatycznie wstrzymywane po osiągnięciu prędkości jazdy 20 km/h, chociaż 
przez cały czas pozostaje on aktywny.

W razie usterki układu następuje automatyczne wyłączenie funkcji sterowania, a na ekranie pojawia się komunikat o błędzie.

1. Pompa nr 1

2. Pompa nr 2

3. silniki

4. zawory
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Kabina operatora

Zalecenia przed zainstalowaniem filtra

• Przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zachowaj 
niniejsze instrukcje w celu wykorzystania w przyszłości.

• Przed zamontowaniem filtra sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Nie montuj filtra, jeśli karton jest 
uszkodzony. 

• Zdejmij opakowanie kartonowe możliwie jak najpóźniej i wyjmij filtr z torby foliowej w pobliżu miejsca jego montażu.

• Zachowaj ostrożność; pod żadnym pozorem połączenie i środkowa część filtra nie mogą być uszkodzone (uważaj na 
noże, wkrętaki, gwoździe).

• Nigdy nie montuj odkształconego filtra.

• Nigdy nie montuj filtra, który upadł z wysokości.

• Nigdy nie dotykaj filtra w jego środkowej części.

Montaż filtra

• Ostrożnie zamontuj filtr w gnieździe na poziomie kabiny. Chwyć filtr za ramę, nie dotykaj wkładu filtra i nie korzystaj z 
kratki ochronnej. 

• Wykręć śruby (1) z obudowy filtra.

• Zamontuj filtr w prawidłowym kierunku przepływu 
powietrza, uwzględniając zamocowane oznaczenie 
kierunku.

• Umieść ramę wyposażoną w filtr w obudowie.

• Całkowicie wkręć 4 śruby (1).

11
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Rozładunek opryskiwacza

÷ INFORMACJA! Maszynę można rozładować z ciągnika siodłowego tylko przy pracującym silniku. Nie wolno jej 
holować, kiedy silnik nie pracuje (jest wtedy załączony hamulec postojowy).

± OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że w pobliżu miejsca rozładunku nie parkuje żaden inny pojazd.

± OSTRZEŻENIE! Maszynę można rozładować wyłącznie w sposób opisany poniżej.

Metoda 
• Włącz akumulator, aby doprowadzić zasilanie do obwodów elektrycznych i elektronicznych.

• Przestaw joystick w położenie neutralne i sprawdź, czy hamulec postojowy jest załączony.

• Obróć kluczyk, uruchom silnik i zwiększ jego prędkość do poziomu co najmniej 1600 obr./min.

• Obróć pokrętło wyboru prędkości z położenia postojowego [PARKING] do trybu [POLA].

• Popchnij łagodnie joystick do przodu lub do tyłu, a maszyna zacznie jechać we wskazanym kierunku.

Akcesoria 

Niektóre akcesoria trzeba dokupić osobno. Zawartość listy różni się w zależności od wersji maszyny i jej opcji:

1. Klucz do dokręcania złączy instalacji.

2. Klucz.

3. Pistolet spryskujący o regulowanym strumieniu. (1)

4. Płytka wzorcowa ISO średnic rozpylaczy.

5. Tabela natężeń przepływu przez rozpylacze wg ISO.

6. Korki spustowe (zbiornika do płukania, zbiornika na wodę do 
płukania rąk, pojemnika magazynowego).

7. Pojemnik z podziałką.

8. Dźwignia pompy hydraulicznej (zwalnianie hamulca, otwieranie 
pokrywy).

9. Rozpylacze. (2)

10. Instrukcje obsługi. (3)

11. Zewnętrzny wąż ssawny z filtrem.

12. Przycisk zatrzymania awaryjnego.

(1) Do opcjonalnego zwijacza węża.
(2) Różne, zależnie od typu rozpylacza i zamawianej ilości.
(3) Liczba instrukcji obsługi różni się w zależności od wersji maszyny.

ALPHA evo  

Original

Manuel d’utilisation
67786201-100 - Version 1.00
F - 07.2011

www.hardi-fr.com

REGULOR 6 
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1.5 0.21 42 36 32 25 21 17 13 10
2.0 0.24 49 42 37 29 24 20 15 12
2.5 0.27 55 47 41 33 27 22 16 13
3.0 0.30 60 51 45 36 30 24 18 14
4.0 0.35 69 59 52 42 35 28 21 17
5.0 0.39 77 66 58 46 39 31 23 19

    
1.5 0.28 57 48 42 34 28 23 17 14
2.0 0.33 65 56 49 39 33 26 20 16
2.5 0.37 73 63 55 44 37 29 22 18
3.0 0.40 80 69 60 48 40 32 24 19
4.0 0.46 92 79 69 55 46 37 28 22
5.0 0.52 103 89 77 62 52 41 31 25
6.0 0.57 113 97 85 68 57 45 34 27
7.0 0.61 122 105 92 73 61 49 37 29
8.0 0.65 131 112 98 78 65 52 39 31

1.5 0.42 85 73 64 51 42 34 25 20
2.0 0.49 98 84 73 59 49 39 29 24
2.5 0.55 110 94 82 66 55 44 33 26
3.0 0.60 120 103 90 72 60 48 36 29
4.0 0.69 139 119 104 83 69 55 42 33
5.0 0.77 155 133 116 93 77 62 46 37
6.0 0.85 170 145 127 102 85 68 51 41
7.0 0.92 183 157 137 110 92 73 55 44
8.0 0.98 196 168 147 118 98 78 59 47

1.5 0.57 113 97 85 68 57 45 34 27
2.0 0.65 131 112 98 78 65 52 39 31
2.5 0.73 146 125 110 88 73 58 44 35
3.0 0.80 160 137 120 96 80 64 48 38
4.0 0.92 185 158 139 111 92 74 55 44
5.0 1.03 207 177 155 124 103 83 62 50
6.0 1.13 226 194 170 136 113 91 68 54
7.0 1.22 244 209 183 147 122 98 73 59
8.0 1.31 261 224 196 157 131 105 78 63

1.5 0.71 141 121 106 85 71 57 42 34
2.0 0.82 143 140 122 98 82 65 49 39
2.5 0.91 183 156 137 110 91 73 55 44
3.0 1.00 200 171 150 120 100 80 60 48
4.0 1.15 231 198 173 139 115 92 69 55
5.0 1.29 258 221 194 155 129 103 77 62
6.0 1.41 283 242 212 170 141 113 85 68
7.0 1.53 306 262 229 183 153 122 92 73
8.0 1.63 327 280 245 196 163 131 98 78

1.5 0.85 170 145 127 102 85 68 51 41
2.0 0.98 196 168 147 118 98 78 59 47
2.5 1.10 219 188 164 131 110 88 66 53
3.0 1.20 240 206 180 144 120 96 72 58
4.0 1.39 277 238 208 166 139 111 83 67
5.0 1.55 310 266 232 186 155 124 93 74
6.0 1.70 339 291 255 204 170 136 102 81
7.0 1.83 367 314 275 220 183 147 110 88
8.0 1.96 392 336 294 235 196 157 118 94

0075
Pink

01

Orange

015

Green

02

Yellow

025

Lilac

03

Blue

1.5 1.13 226 194 170 136 113 91 68 54
2.0 1.31 261 224 196 157 131 105 78 63
2.5 1.46 292 250 219 175 146 117 88 70
3.0 1.60 320 274 240 192 160 128 96 77
4.0 1.85 370 317 277 222 185 148 111 89
5.0 2.07 413 354 310 248 207 165 124 99
6.0 2.26 453 388 339 272 226 181 136 109
7.0 2.44 489 419 367 293 244 196 147 117
8.0 2.61 523 448 392 314 261 209 157 125

1.5 1.41 283 242 212 170 141 113 85 68
2.0 1.63 327 280 245 196 163 131 98 78
2.5 1.83 365 313 274 219 183 146 110 88
3.0 2.00 400 343 300 240 200 160 120 96
4.0 2.31 462 396 346 277 231 185 139 111
5.0 2.58 516 443 387 310 258 207 155 124
6.0 2.83 566 485 424 339 283 226 170 136
7.0 3.06 611 524 458 367 306 244 183 147
8.0 3.27 653 560 490 392 327 261 196 157

1.5 1.70 339 291 255 204 170 136 102 81
2.0 1.96 392 336 294 235 196 157 118 94
2.5 2.19 438 376 329 263 219 175 131 105
3.0 2.40 480 411 360 288 240 192 144 115
4.0 2.77 554 475 416 333 277 222 166 133
5.0 3.10 620 531 465 372 310 248 186 149
6.0 3.39 679 582 509 407 339 272 204 163
7.0 3.67 733 628 550 440 367 293 220 176
8.0 3.92 784 672 588 470 392 314 235 188

1.5 2.26 453 388 339 272 226 181 136 109
2.0 2.61 523 448 392 314 261 209 157 125
2.5 2.92 584 501 438 351 292 234 175 140
3.0 3.20 640 549 480 384 320 256 192 154
4.0 3.70 739 633 554 443 370 296 222 177
5.0 4.13 826 708 620 496 413 330 248 198
6.0 4.53 905 776 679 643 453 362 272 217
7.0 4.89 978 838 733 587 489 391 293 235
8.0 5.23 1045 896 784 627 523 418 314 251

1.5 2.83 566 485 424 339 283 226 170 136
2.0 3.27 653 560 490 392 327 261 196 157
2.5 3.65 730 626 548 438 365 292 219 175
3.0 4.00 800 686 600 480 400 320 240 192
4.0 4.62 924 792 693 554 462 370 277 222
5.0 5.16 1033 885 775 620 512 413 310 248

1.5 4.24 849 727 636 509 424 339 255 204
2.0 4.90 980 840 735 588 490 392 294 235
2.5 5.48 1095 939 822 657 548 438 329 263
3.0 6.00 1200 1029 900 720 600 480 360 288
4.0 6.93 1386 1188 1039 831 693 554 416 333
5.0 7.75 1549 1328 1162 930 775 620 465 372

04

Red

05

Brown
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Grey

08
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Instructive application table • Ausbringtabelle
Tableau d’application instructif • Tabla de aplicación instructiva

Vejledende udbringningstabel

1 bar = 1 kp/cm 2  = 1 atü = 100 kPa
INJET= 3 -8 bar
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Środki ostrożności przed uruchomieniem opryskiwacza

Opryskiwacz jest zabezpieczony trwałą powłoką lakierniczą. Tym niemniej zalecamy, aby wszystkie metalowe części 
regularnie pokrywać warstwą smaru antykorozyjnego, co pozwoli zapobiec uszkadzaniu lakieru przez środki ochrony roślin 
i nawozy. Zabezpieczenie w ten sposób opryskiwacza przed jego pierwszym uruchomieniem ułatwi mycie i pozwoli na 
utrzymanie go w czystości przez długie lata. Gdy tylko zabezpieczenie olejowe zacznie się zmywać, czynność tę należy 
powtórzyć.

Zbiornik paliwa i płynu AdBlue
Zbiornik paliwa ma pojemność 320 l. Przed rozpoczęciem napełniania wyłącz silnik. Podczas napełniania nie wolno palić. 
Wyczyść starannie korek (1), aby do zbiornika nie przedostały się żadne zanieczyszczenia. W razie potrzeby do napełniania 
zbiornika użyj lejka.

Zbiornik płynu AdBlue ma pojemność 32 l. 

1. Zbiornik paliwa

2. Zbiornik płynu AdBlue

÷ INFORMACJA! Przed planowanym dłuższym przestojem 
opryskiwacza zalecamy zalanie zbiornika do pełna, aby nie 
skraplała się w nim para wodna

Dozwolone paliwa
Aby spełnić przepisy dotyczące spalin, do silników wysokoprężnych wyposażonych w układ końcowego oczyszczania spalin 
można stosować tylko olej napędowy bez zawartości siarki. W przypadku nieprzestrzegania wytycznych nie można 
zagwarantować niezawodności i wytrzymałości poszczególnych elementów układu końcowego oczyszczania spalin. 

Następujące parametry/standardy paliwa zostały zatwierdzone: 

• Paliwo

÷ INFORMACJA! W przypadku silników wyposażonych w układ wtrysku common rail DCR® DEUTZ mieszanie ropy 
naftowej i dodatków nie jest dozwolone.

÷ INFORMACJA! Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi DEUTZ TCD 6.1 L6.

Opis płynu AdBlue

± OSTRZEŻENIE! Roztwór mocznika AUS 32 jest znany w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Północnej pod nazwą 
płynu DEF (Diesel Exhaust Fluid).

Sprawdź, czy wentylacja jest odpowiednia. Zachowaj wysoki poziom czystości. Pozostałości płynu AdBlue® należy 
utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Należy przestrzegać instrukcji znajdujących się w arkuszach danych 
bezpieczeństwa produktu.

Płyn AdBlue® to bardzo czysty, wodny roztwór mocznika 32,5%, który jest używany do zmniejszania zawartości tlenków 
azotu podczas końcowego oczyszczania spalin (katalizator SCR) pochodzących z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. 
Produkt jest określany jako płyn AdBlue® lub AUS 32 (AUS: wodny roztwór mocznika) i musi być zgodny z normą DIN 70070, 
ISO 22241-1 lub ATSTM D 7821.

Żywotność płynu AdBlue® bez utraty jakości będzie zależna od warunków przechowywania. Płyn krystalizuje się w 
temperaturze poniżej -11°C, a powyżej +35°C następuje reakcja hydrolizy, która polega na powolnej dysocjacji na amoniak 
i dwutlenek węgla.

Zbiornik płynu AdBlue® można uzupełniać tylko płynem AdBlue®. Napełnianie zbiornika innymi cieczami może 
spowodować awarię systemu. W takim przypadku należy wymienić pompę dozującą. Płyn AdBlue® może pozostawać w 
zbiorniku przez maksymalnie 4 miesiące. Podczas opróżniania i czyszczenia zbiornika płynu AdBlue® układ musi być 
wyłączony. Skontaktuj się z partnerem firmy DEUTZ.

• EN 590
• Zawartość siarki <10 mg/kg

• ASTM D 975 klasy 1-D S15
• ASTM D 975 klasy 2-D S15

• Zawartość siarki <15 mg/kg
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Opryskiwanie

Pompa opryskowa

• Wkręć korek (1) (w razie potrzeby) w pompie 464.

Montaż rozpylaczy

Zamontuj odpowiednie rozpylacze, aby uzyskać optymalną jakość opryskiwania.

• Włóż filtr rozpylacza (1) do nakrętki rozpylacza (2).

• Zamocuj rozpylacze w ich uchwytach, obracając nakrętkę o 1/4 
obrotu.

CycloneFilter

Standardowo filtr jest wyposażony we wkład o gęstości oczek 80 mesh. 
Ponadto dostępne są wkłady 50 i 100 mesh. Można je wymieniać, 
odkręcając pokrywę filtra. 

Przed ponownym zamknięciem filtra sprawdź stan O-ringów i nasmaruj 
je w razie potrzeby lub wymień, jeśli są uszkodzone.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nigdy nie należy otwierać filtra 
CycloneFilter, jeśli górny zielony zawór ciśnieniowy kolektora oraz 
dolny czarny ssawny zawór kolektora nie są ustawione w 
położeniu nieużywanym, a zawór ciśnieniowy nie znajduje się w 
położeniu „Zbiornik główny”. 

W przeciwnym razie może dojść do całkowitego opróżnienia zbiornika 
głównego oraz skażenia środowiska i operatora cieczą użytkową!
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Regulacja układu BoomPrime

Układ BoomPrime pracuje w stałym zakresie ciśnienia (ok. 3 bar), jednak należy go przygotować do określonego zadania 
opryskiwania (z powodu wyboru innych rozpylaczy itp.):

1. Rozłóż belkę opryskową i włącz WOM.

2. Dla zaworu ciśnieniowego wybierz położenie „opryskiwanie”, dla zaworu ssawnego położenie „zbiornik główny”, a dla 
zaworu mieszadła położenie „mieszanie”.

3. Otwórz tylko zawór mieszadła, aby dopasować zawartość zbiornika, np. w połowie.

4. Ustaw ciśnienie robocze, które zostanie zastosowane podczas opryskiwania.

5. Zamknij wszystkie rozpylacze.

6. Obróć śrubę regulacyjną układu BoomPrime (A), aby zwiększyć ciśnienie układu BoomPrime do 3 bar lub do momentu, 
aż ciecz zacznie wydostawać się z rozpylaczy.

7. Jeśli ciecz wypływa z rozpylaczy, obniż ciśnienie układu BoomPrime o 1 bar za pomocą śruby regulacyjnej (A).

μ UWAGA! W przypadku nieprawidłowego wykonania regulacji rozpylacze nie zamkną się (tzn. będą nieszczelne) po 
zatrzymaniu rozpylania lub nie spowodują odpowietrzenia przewodów cieczowych.

Możliwa prędkość cyrkulacji odpowietrzania układu BoomPrime zależy 
od zaworów przeciwkroplowych, których zadaniem jest zamknięcie 
rozpylaczy. W tej belce zawory otwierają się przy ciśnieniu oprysku 0,8-
0,9 bar. Jeśli wymagana jest większa prędkość cyrkulacji, zawory 
przeciwkroplowe można zmienić na wersję o wyższym ustawieniu 
ciśnienia (późniejszy czas otwarcia).

Zawór przeciwkroplowy Ciśnienie otwarcia (bar)

Zielony (standard) 0,5

Żółty 0,7

A
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Regulacja rozstawu kół

(*) minimalny rozstaw kół wynoszący 2,00 m przy prześwicie 1,65 m.

Procedura umożliwia zmianę rozstawu kół
Rozstaw kół opryskiwacza można zmienić poprzez przesunięcie osi zgodnie z powyższą tabelą:

• Poluzuj śruby (1) i śruby zaciskowe (2).

• Zmierz obecny rozstaw kół (od środka prawej opony do środka lewej opony). Z każdej strony koła wysuwane są na taką 
samą odległość — połowę żądanej zmiany rozstawu.

• Wysuń lub wsuń oś koła przy użyciu regulowanego drążka (3).

Rozstaw kół (m) dla prześwitu 1,20 m

300/95R52 340/85R48 380/90R46 420/80/R46 480/80R42
480/80R46

520/85R38
520/85R42

650/65R38

Przesunięcie 
obręczy

+125 +100 +90 +60 +15 -15 -30

Typ osi min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks.

S Nd. Nd. Nd. Nd. 1,76 2,00 1,82 2,05 1,91 2,14 1,97 2,20 2,06 2,29

M 1,90 2,23 1,94 2,29 1,95 2,31 2,02 2,37 2,10 2,46 2,16 2,52 2,25 2,61

L 2,12 2,63 2,18 2,69 2,19 2,71 2,25 2,76 2,34 2,85 2,40 2,91 2,49 3,00

XL 2,53 3,05 2,59 3,10 2,60 3,12 2,66 3,17 2,75 3,26 2,81 3,32 2,90 3,41

XXL 2,78 3,30 2,84 3,35 2,85 3,37 2,91 3,42 3,00 3,51 3,06 3,57 3,15 3,66

Rozstaw kół (m) dla prześwitu 1,65 m

300/95R52 340/85R48 380/90R46 420/80/R46
480/80R42
480/80R46

520/85R38
520/85R42

650/65R38

Przesunięcie 
obręczy

+125 +100 +90 +60 +15 -15 -30

Typ osi min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks.

M 1,97 2,33 2,02 2,38 2,04 2,40 2,10 2,46 2,20 2,55 2,25 2,61 2,28 2,64

L 2,21 2,72 2,26 2,78 2,28 2,79 2,34 2,85 2,34 2,95 2,49 3,01 2,52 3,04

XL 2,62 3,13 2,67 3,19 2,69 3,20 2,75 3,26 2,85 3,36 2,90 3,42 2,93 3,45

Rozstaw kół (m) dla prześwitu 1,65 m

300/95R52 340/85R48 380/90R46 420/80/R46
480/80R42
480/80R46

520/85R38
520/85R42

650/65R38

Przesunięcie 
obręczy

+125 +100 +90 +60 +15 -15 -30

Typ osi min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks.

HTA – M 1,74 (*) 2,74 1,79 (*) 2,79 1,81 (*) 2,81 1,87 (*) 2,87 1,96 (*) 2,96 2,02 3,02 2,05 3,05

HTA – L 2,14 3,14 2,19 3,19 2,21 3,21 2,27 3,27 2,36 3,36 2,42 3,42 2,45 3,45

Oś przednia Oś tylna

2 3
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• Wyreguluj drążek kierowniczy. Wymień w razie potrzeby.

÷ INFORMACJA! Upewnij się, że rozstaw kół jest taki sam po obu stronach maszyny.

Ciśnienie pompowania opon

• Sprawdź ciśnienie w oponach. Patrz część „Ciśnienie pompowania” na stronie 206.
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Jazda

Uruchamianie i wyłączanie silnika

÷ INFORMACJA! Przed uruchomieniem silnika sprawdź poziom oleju silnikowego, płynu chłodzącego, paliwa i oleju w 
układzie hydraulicznym.

Uruchamianie
• Przestaw odłącznik akumulatora do położenia «CONTACT».

• Przestaw joystick do pozycji neutralnej. Bezpieczne uruchomienie 
silnika zapewni czujnik.

• Obróć kluczyk w stacyjce w położenie 1, aby włączyć zasilanie 
obwodów elektrycznych.

• Obróć kluczyk w stacyjce w położenie 2, aby uruchomić silnik. Po 
uruchomieniu silnika zwolnij kluczyk. Wróci on automatycznie do 
położenia 1.

• Włóż kluczyk.

• Położenie 0 = brak napięcia roboczego.

• Obróć kluczyk w prawo.

• Położenie 1 = napięcie robocze.

• Silnik gotowy do pracy.

• Gdy temperatura jest niższa od wartości ustalonej w układzie elektronicznego sterowania silnikiem, rozpocznie się faza 
wstępnego nagrzewania po włączeniu zapłonu.

• Układ elektronicznego sterowania silnikiem kontroluje i aktywuje dopływ prądu do świec żarowych za pośrednictwem 
czujnika temperatury płynu chłodzącego.
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• Wciśnij kluczyk i obróć go dalej w prawo, pokonując opór sprężyny.

• Poziom 2 = rozruch.

• Zwolnij kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika.

μ UWAGA! Jeśli na wyświetlaczu pojawią się komunikaty o błędach i usłyszysz alarm dźwiękowy, natychmiast zatrzymaj 
silnik.

μ UWAGA! Zawsze uruchamiaj silnik przed włączeniem sterownika HC9500.

Wyłączanie
• Przestaw joystick do pozycji neutralnej w celu zatrzymania maszyny.

• Uruchom hamulec postojowy.

• Obróć kluczyk w stacyjce w położenie 0, aby wyłączyć silnik.

• Wyłącz elektroniczne jednostki sterujące.

• Wyłącz przełącznik akumulatora.

± OSTRZEŻENIE! Zawsze przed odcięciem zasilania wyłączaj sterownik HC9500 (w przeciwnym razie istnieje ryzyko 
uszkodzenia).

÷ INFORMACJA! Zmniejsz na kilka sekund prędkość obrotową silnika, aby spowolnić turbosprężarkę i ustabilizować 
temperaturę silnika.

÷ INFORMACJA! Po wyłączeniu silnika zawsze wyłączaj światła. W przeciwnym razie akumulator szybko się rozładuje i 
nie będzie można uruchomić silnika.

Jazda i hamowanie

Procedura ruszania do przodu jest następująca:

• Złóż schodek wejściowy (jeśli jest na wyposażeniu).

• Przestaw pokrętło wyboru prędkości tak, aby anulować tryb 
hamulca postojowego.

• Jeśli pokrętło wyboru prędkości jest ustawione w położeniu trybu 
POLA (pola płaskie, wznoszące lub opadające), zwiększ prędkość 
obrotową silnika.

• Popchnij joystick, aby jechać do przodu, ewentualnie pociągnij go, 
aby cofać.

•  Aby opryskiwacz zahamował, pociągnij joystick do położenia 
neutralnego (hamowanie hydrostatyczne). Przy tej pozycji 
joysticka maszyna całkowicie się zatrzyma.

• Naciskaj stopniowo pedał hamulca (1).

Układ zareaguje w sposób zapewniający optymalne hamowanie. Jeśli 
będziesz wciskać pedał hamulca przez cały czas aż do pełnego 
zahamowania, w celu ponownego ruszenia maszyną trzeba będzie 
odciągnąć joystick do pozycji neutralnej, a następnie popchnąć go albo 
pociągnąć, aby rozpocząć jazdę do przodu lub do tyłu.

Natomiast w przypadku nieznacznego wciśnięcia pedału hamulca, tzn. 
bez całkowitego zatrzymania maszyny, prędkość zostanie zredukowana. 
Natychmiast po zwolnieniu pedału hamulca opryskiwacz zacznie znów 
przyspieszać aż do osiągnięcia prędkości odpowiadającej położeniu 
joysticka.
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Hamulec postojowy

Hamulec postojowy utrzymuje maszynę w pozycji parkowania. Działa na tarcze zintegrowane z przednimi i tylnymi silnikami 
hydraulicznymi. Uruchomienie hamulca następuje w momencie, gdy ciśnienie hydrauliczne osiągnie wartość 0.

Uruchamianie hamulca postojowego
• Aby opryskiwacz zahamował, pociągnij joystick do położenia 

neutralnego (hamowanie hydrostatyczne).

• Przestaw pokrętło wyboru prędkości do położenia postojowego, 
aby unieruchomić maszynę.

μ UWAGA! Kiedy uruchomiony jest hamulec postojowy, 
operowanie joystikiem nie powoduje żadnego ruchu maszyny.

Zwalnianie hamulca postojowego
• Przestaw pokrętło wyboru prędkości, aby zwolnić hamulec 

postojowy.

• Zanim popchniesz lub pociągniesz joystick w celu wprawienia 
maszyny w ruch, upewnij się, że jest ustawiony w położeniu neutralnym.

± OSTRZEŻENIE! Hamulec postojowy jest bardzo silny. Nie załączaj go, kiedy maszyna jest w ruchu, chyba że wystąpiła 
sytuacja awaryjna.
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Kierowanie — wersja z automatycznym układem 4 kół skrętnych (wyposażenie standardowe)

Informacje ogólne

W skład automatycznego układu 4 kół skrętnych wchodzą dwa czujniki położenia (na drążkach przednim i tylnym), pedał 
aktywacji trybu 4 kół skrętnych, przełącznik oraz kontrolki na panelu sterowania.

1. Ustawienie prosto kół tylnych.

2. Działa tryb 4 kół skrętnych.

3. Ustawienie prosto kół przednich.

4. Włączenie i wyłączenie / przełącznik układu 2 i 4 kół skrętnych.

÷ INFORMACJA! Ze względów bezpieczeństwa przed 
wyjechaniem na drogę upewnij się, że tylne koła są ustawione w 
jednej linii. Wyrównanie tylnych kół sygnalizuje kontrolka (1).

Start 
• Ustaw przełącznik (4) w położeniu [AUTO] lub [MANU], zależnie 

od wymaganego trybu.

Wyłączanie

÷ INFORMACJA! Ze względów bezpieczeństwa przed wyjechaniem na drogę upewnij się, że tylne koła są ustawione w 
jednej linii.

• Przełącz układ w tryb skrętu 2 kół. Zaświeci kontrolka (1), co będzie 
oznaczać, że tylne koła są wyrównane względem siebie.

• Ustaw przełącznik w położeniu O.

Jazda w trybie 2 kół skrętnych

W tym trybie obracają się tylko przednie koła, a tylne utrzymują linię prostą.

• Naciśnij przełącznik, aby włączyć tryb [AUTO].

Jeśli tylne koła nie będą ustawione w linii prostej, kontrolka (1) będzie 
cały czas świecić:

• Obracaj kierownicą, aż tylne koła się wyrównają. Kontrolka (2) 
zgaśnie.
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Jazda w trybie skrętu 4 kół

W tym trybie koła przednie i tylne obracają się w przeciwnych kierunkach.

• Naciśnij przełącznik, aby włączyć tryb [AUTO].

• Naciśnij pedał i obracaj kołem kierownicą, aż przednie koła ustawią 
się w jednej linii.

Zaświecą 3 kontrolki, informując o spełnieniu wszystkich 
warunków włączenia trybu 4 kół skrętnych.

• Nie zwalniając pedału, obracaj kierownicą, aż przednie koła 
ustawią się w jednej linii.

Anulowanie trybu 4 kół skrętnych:

• Zwolnij pedał i obróć kierownicę tak, aby tylne koła ustawiły się w jednej linii.

Jazda w trybie skrętu 2 kół z odchyleniem

W tym trybie mogą skręcać tylko przednie koła, natomiast koła tylne mogą się lekko odchylić w lewo lub w prawo. Włączanie 
tego trybu:

• Włącz przełącznikiem tryb [MANU].

• Wciśnij pedał i obróć koło kierownicy tak, aby przednie i tylne koła 
ustawiły się w jednej linii. Zaświecą kontrolki (1) i (3), informując o 
spełnieniu warunków włączenia trybu kierowania tylnymi kołami z 
odchyleniem.

• Naciśnij i przytrzymaj pedał i obracaj kołem kierownicy, aż 
przednie koła ustawią się w jednej linii.

• Nie zwalniając pedału, obracaj lekko kierownicą do momentu 
uzyskania żądanego odchylenia tylnych kół.

Anulowanie trybu skrętu tylnych kół z odchyleniem:

• Ustaw przełącznik w pozycji [AUTO]. Zostanie włączony tryb 4 kół 
skrętnych.

• Obracaj kierownicą, aż tylne koła się wyrównają. Zaświeci kontrolka 
trybu 2 kół skrętnych.
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Układ kierowniczy — automatyczne 4 koła skrętne

Informacje ogólne

Układ z 4 kołami skrętnymi i funkcją „Krab” składa się z potencjometrów umieszczonych na przedniej i tylnej osi, pedału 
połączonego z trybem wybieraka oraz joysticka.

Obsługa

Po uruchomieniu maszyny układ 4-WS jest gotowy do działania. Niemniej jednak, jeśli system został wyłączony przy 
wyłączonej maszynie, konieczne może jego ponowne włączenie w celu użytkowania:

• Naciśnij przycisk  na ekranie, aby włączyć system.

÷ INFORMACJA! W celu zapewnienia prawidłowego działania stan 
układu 4-WS musi być wyświetlany na ekranie w sposób 
przedstawiony na ilustracji. Jeśli tak nie jest, niektóre funkcje mogą 
być niedostępne.

Tryb 2 kół skrętnych 

Jest to domyślny tryb pracy, tylne koła pozostają w linii prostej, a ich położenie jest w sposób ciągły regulowane przez 
urządzenie elektroniczne. 
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Tryb „Podążanie”

W tym trybie przednie i tylne koła skrętne są ustawiane w przeciwnym kierunku, aby tylne koła przejeżdżały przez ślady kół 
przednich. Aby zapewnić maksymalną dokładność, system uwzględnia przebytą odległość pomiędzy osiami (rozstaw osi) 
oraz prędkość maszyny.

1. Wybierz tryb 4 kół skrętnych.

2. Przełącz pokrętło wyboru prędkości do trybu «Pola płaskie».

3. Przechyl joystick do przodu, aby rozpocząć jazdę maszyną.

4. Naciśnij i przytrzymaj pedał, aby włączyć tryb „Podążanie”

÷ INFORMACJA! Tryb «Podążanie» nie jest zgodny z trybem «Jazda drogowa».

• Zwolnij pedał, aby powrócić do trybu 2 kół skrętnych.

μ UWAGA! Jeśli prędkość jazdy przekracza 25 km/h, system automatycznie przełącza się na tryb 2 kół skrętnych (tylne 
koła ustawione w jednej linii).

Tryb pracy osi układu kierowniczego

W tym trybie przednie i tylne koła skrętne są natychmiast ustawiane w przeciwnym kierunku, aby tylne koła przejeżdżały 
przez ślady kół przednich. W takim przypadku ustawienie przednich i tylnych kół jest dostosowywane jednocześnie.

Trybu Układ kierowniczy można używać w trybie „Pola płaskie” oraz w trybie „Jazda drogowa”.

Działanie w trybie „Pola płaskie”
1. Wybierz tryb 4 kół skrętnych «4WS».

2. Wybierz tryb «Pola płaskie».

3. Ustaw joystick w położeniu neutralnym, maszyna jest zaparkowana.

4. Naciśnij i przytrzymaj pedał, aby włączyć tryb 4 kół skrętnych.

• Zwolnij pedał, aby powrócić do trybu 2 kół skrętnych.
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Działanie w trybie „Jazda drogowa”
1. Wybierz tryb 4 kół skrętnych.

2. Wybierz tryb «Jazda drogowa».

3. Przechyl joystick do przodu, aby rozpocząć jazdę maszyną.

4. Naciśnij i przytrzymaj pedał, aby włączyć tryb „Oś układu kierowniczego”.

• Zwolnij pedał, aby powrócić do trybu 2 kół skrętnych.

μ UWAGA! Jeśli prędkość jazdy przekracza 25 km/h, system automatycznie przełącza się na tryb 2 kół skrętnych (tylne 
koła ustawione w jednej linii).

Tryb ręczny

Tryb ręczny umożliwia sterowanie tylnymi kołami za pomocą przycisków joysticka.

Wybieranie trybu ręcznego

• Na ekranie funkcji Trail Control naciśnij przycisk .

Sterowanie osią tylną 

• Na ekranie funkcji Trail Control naciśnij przycisk .

Dostosowanie ustawienia kół tylnych

• Na ekranie funkcji Trail Control naciśnij przycisk .
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Funkcja sterowania na wzniesieniu

Po włączeniu „funkcji sterowania na wzniesieniu” można przesunąć rozstaw przyczepy w lewo lub prawo. Kierunek 
przesunięcia rozstawu zależy od tego, czy pochyłość jest wznosząca czy opadająca po lewej lub prawej stronie maszyny. 
„Funkcja sterowania na wzniesieniu” zapobiega jeździe maszyną na ukos względem kierunku pracy na wzniesieniu. 

Czujnik nachylenia w podwoziu dokonuje nieustannego pomiaru pochyłości, umożliwiając regulację kąta nachylenia kół. 
Zapewnia to również automatycznie nachylenie kół w przypadku zmiany kierunku jazdy na wzniesieniu (na uwrociu).

÷ INFORMACJA! Funkcja ta jest dostępna w przypadku maszyny wyposażonej w 2 koła skrętne, w oś układu 
kierowniczego oraz w oś z trybem „Podążanie.

•  Na ekranie funkcji Trail Control naciśnij przycisk , aby 
włączyć opcję sterowania na wzniesieniu.

Tryb «KRAB»

W tym trybie koła przednie i tylne obracają się w tym samym kierunku i pozostają ustawione równolegle do siebie. Tego 
trybu używa się rzadko, ponieważ jest on zarezerwowany wyłącznie do wykonywania manewrów podczas parkowania.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trybu «Krab» nie należy używać na drogach publicznych.

1. Wybierz tryb «Krab».

2. Wybierz tryb „Pole płaskie”.

3. Przechyl joystick, aby rozpocząć jazdę maszyną.

4. Naciśnij i przytrzymaj pedał, aby włączyć tryb «Krab».

• Zwolnij pedał, aby powrócić do trybu 2 kół skrętnych.
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Hydrauliczna regulacja rozstawu kół (opcja)

Wyświetlacz modułu sterującego HTA

1. Stan prędkości ruchu do przodu

2. Przewijanie cyfr (od 0 do 9).

3. Przycisk zmniejszania rozstawu kół.

4. Przycisk zatwierdzania.

5. Przycisk zwiększania rozstawu kół.

6. Przesuwanie kursora.

7. Kontrolka stanu.

8. Wyświetlacz rozstawu kół.

± OSTRZEŻENIE! Podczas regulacji rozstawu kół upewnij się, że nikt 
nie znajduje się w pobliżu maszyny.

Sprawdź czy:

• Terminal ISO jest włączony.

• Ustaw prędkość obrotową silnika na 1500 obr./min.

• Maszyna powinna być zaparkowana na płaskim podłożu.

• Włącz moduł sterujący.

Korzystanie z wyświetlacza HTA
Aby wyregulować rozstaw kół:

• Jedź maszyną z prędkością od 2 do 12 km/h, kontrolka stanu (1) 
będzie migać.

• Naciśnij przycisk (3) lub (5), aby wsunąć lub wysunąć siłowniki kół, 
a następnie zwolnij przycisk, gdy żądany rozstaw kół zostanie 
osiągnięty na wyświetlaczu.

μ UWAGA! Na początku tylko tylne lewe koło zacznie się poruszać. 
Służy to jako punkt odniesienia dla wyświetlacza, następnie po 
zwolnieniu przycisku (3) lub (5) zostaną odpowiednio ustawione 
pozostałe koła.

μ UWAGA! Podczas operacji świecą światła awaryjne.

Nieprawidłowości podczas działania
Nieprawidłowości podczas działania mogą być spowodowane przez:

• Prędkość jazdy do przodu poza wymaganym zakresem prędkości w trakcie rozstawu kół.

• Jedno lub więcej kół nie osiągnęło swojej pozycji po upływie 30 sekund (koleinowe, mechaniczne, hydrauliczne lub 
automatyczne ustawienia domyślne).

0
9

1

2

3

4

7

5

6

2.20
8

0
9

1

3

5

2.20

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



5 — Obsługa

85

W takich przypadkach kontrolka stanu (1) będzie migać. Aby skasować 
błędy:

• Naciśnij i przytrzymaj (4) przez 2 sekundy.

• Naciśnij na krótko przycisk (3) lub (5), aby zresetować system.

μ UWAGA! Jeśli procedura resetowania się nie powiedzie, moduł 
sterujący musi być wyłączony.

Tryb awaryjny
Tryb awaryjny włącza się w przypadku wystąpienia usterki czujnika 
kątowego. Świeci czerwona kontrolka (1).

Dozwolone jest tylko zmniejszanie rozstawu kół, lecz ograniczniki końcowe nie są wykrywane.

• Jedź maszyną z prędkością od 2 do 12 km/h.

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk (3) służący do sterowania 
rozstawem kół.

Informacje dotyczące konserwacji można znaleźć w sekcji „Oś hydrauliczna regulująca rozstaw kół” na stronie 200.
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Działanie przekładni i silnika

Informacje ogólne

Ten rozdział opisuje sposób korzystania z terminala sterującego przekładnią i silnikiem.

Komunikaty informacyjne

•  Naciśnij przycisk , aby przewijać poniższe komunikaty.

Przegrzanie silnika

0 do 100%.
Ciśnienie oleju silnikowego

Ciśnienie w turbosprężarce Napięcie akumulatora

zużycie paliwa Licznik godzin pracy i konserwacja

Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych Ciśnienie w układzie hydraulicznym

Liczba wewnętrznych usterek silnika Przekładnia

Liczba usterek przekładni

50 hrs

1300 hrs
0 hrs

25 450

DTC
  01

HP

SD
01

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



5 — Obsługa

87

Sterowanie silnikiem i przekładnią

Tryb ECO
• Naciśnij przycisk , aby wybrać komunikat «ECO».

• Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć tryb ECO.

Ustawienia trybu jazdy

• Naciśnij przycisk , aby przewijać komunikaty:

Tryb pola płaskiego, wznoszącego i opadającego

Maszyna może pracować w 3 trybach jazdy polowej odpowiadających ograniczeniom pracy przy różnym nachyleniu terenu 
(pola płaskie, wznoszące i opadające). Optymalizują one pracę silników hydraulicznych.

W trybach pola płaskiego, wznoszącego i opadającego prędkość obrotowa silnika pozostaje niezmienna i nie zależy od 
położenia do przodu joysticka w trybie polowym, które jest zazwyczaj używane do jazdy po płaskim podłożu lub niewielkich 
wzniesieniach. Przednie i tylne silniki hydrauliczne pracują z pełną wydajnością. Jednak w momencie, gdy prędkość jazdy 
przekroczy 15 km/h, przednie silniki hydrauliczne przełączają się w tryb pracy z połową wydajności (zmiana biegu na 
wyższy), co powoduje wzrost maksymalnej dostępnej prędkości jazdy.

W trybie pola wznoszącego przednie silniki hydrauliczne pracują z połową wydajności, a tylne z pełną wydajnością. W trybie 
pola opadającego przednie silniki hydrauliczne wykorzystują całą wydajność, a tylne

połowę.

± UWAGA! Tryby pola płaskiego, pola wznoszącego i pola opadającego wymagają prędkości obrotowej silnika 
wynoszącej co najmniej 1500 obr./min, aby przekładnia zapewniała wystarczającą trakcję i odpowiedni moment 
hamowania.

Tryb ECODRIVE włączony Tryb ECODRIVE wyłączony

Ograniczenie prędkości w trybie «Pole płaskie», 
«Pole wznoszące», «Pole opadające»

Ograniczenie prędkości w trybie «Jazda drogowa».

Ograniczenie prędkości obrotowej silnika Układ elektronicznego sterowania trakcją (SAPE) 
wyłączony

Tryb jazdy «NORMALNY» Układ elektronicznego sterowania trakcją (SAPE) 
włączony

Tryb jazdy «ZWIĘKSZONA MOC» Tryb jazdy «KOMFORT»

ECO

ECO
ON

ECO
OFF

38.0km/h
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Zmiana z trybu drogowego na tryb pola płaskiego, pola wznoszącego i pola opadającego
1. Przestaw joystick do pozycji neutralnej.

2. Ustaw pokrętło wyboru prędkości w jednej z 3 pozycji.

3. Zwiększ prędkość obrotową silnika do co najmniej 1500 
obr./min.

4. Pchnij joystick do przodu, aż uzyskasz żądaną prędkość jazdy.

Przełączanie pomiędzy trybami pola płaskiego, pola wznoszącego i pola opadającego
Tryby polowe można zmieniać w trakcie jazdy.

Zmiana trybu z pola płaskiego, pola wznoszącego i pola opadającego na tryb drogowy
1. Obróć pokrętło wyboru prędkości do trybu drogowego, stan 

zaświeci na pomarańczowo.

2. Pociągnij joystick w położeniu neutralnym, tryb jazdy 
drogowej zostanie aktywowany, gdy stan zaświeci na biało.

3. Pchnij joystick do przodu lub naciśnij pedał, w zależności od 
wybranego trybu sterowania.

Tryb jazdy drogowej

Maszyna może pracować w trybie jazdy drogowej, który działa tylko w czasie jazdy po drogach utwardzonych. Tryb jazdy 
drogowej ułatwia prowadzenie maszyny oraz znacząco obniża poziom hałasu i zużycie paliwa. Prędkość obrotowa silnika 
jest proporcjonalna do stopnia wychylenia joysticka lub siły nacisku na pedał przyspieszenia. Wyjątkiem są operacje 
hamowania. Wtedy prędkość obrotowa silnika zależy bezpośrednio od wydajności silników hydraulicznych (połowa 
wydajności w silnikach przednich i tylnych).

• Przestaw joystick do pozycji neutralnej.

• Obróć pokrętło wyboru prędkości do pozycji jazdy drogowej 
(ikona królika). Silnik pracuje na biegu jałowym.

Elementy sterujące na joysticku
• Powoli popychaj joystick, aż osiągniesz żądaną prędkość jazdy. 

Sterowanie pedałem przyspieszenia
• Przestaw joystick do przodu lub do tyłu, zależnie od żądanego 

kierunku jazdy.

• Wciśnij pedał przyspieszenia. Maszyna zacznie jechać.

Włączony tryb «Pole płaskie»  Włączony tryb «Pole wznoszące» Włączony tryb «Pole 
opadające»
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Hamowanie i zatrzymywanie w trybie jazdy drogowej
• Aby zwolnić, pociągnij joystick mocniej lub słabiej do położenia 

neutralnego albo zdejmij stopę z pedału przyspieszenia. Prędkość 
obrotowa silnika automatycznie dostosuje się do prędkości jazdy.

• Aby zwalniać stopniowo, wciśnij pedał hamulca. Kiedy zdejmiesz 
stopę z pedału, prędkość się ustabilizuje.

• Aby znów przyspieszyć, odciągnij joystick w stronę pozycji 
neutralnej, aż prędkość jazdy odpowiadająca ustawieniu joysticka 
będzie niższa niż prędkość jazdy do przodu, albo wciśnij pedał 
przyspieszenia.

Zmiana sposobu sterowania prędkością jazdy
Prędkość jazdy opryskiwacza można regulować za pomocą joysticka lub pedału przyspieszenia. Zmiany trybu sterowania 
można dokonać tylko na postoju.

• Przestaw joystick do pozycji neutralnej.

• Naciśnij przycisk , aby zmienić sposób sterowania prędkością jazdy.

Elementy sterujące na joysticku
• Powoli popychaj joystick, aż osiągniesz żądaną prędkość jazdy. 

Sterowanie pedałem przyspieszenia
• Przestaw joystick do przodu lub do tyłu, zależnie od żądanego kierunku jazdy.

• Wciśnij pedał przyspieszenia. Maszyna zacznie jechać.

Stan

Opuszczanie trybu jazdy drogowej

Opuszczenie trybu jazdy drogowej jest możliwe tylko po całkowitym zatrzymaniu maszyny.

• Ustaw pokrętło wyboru prędkości w jednej z 3 pozycji (pole 
płaskie, pole wznoszące, pole opadające). Jedna z trzech ikon 
zacznie świecić na pomarańczowo.

• Pociągnij joystick do pozycji neutralnej, a wybrana funkcja zostanie 
załączona. Ikona zmieni kolor na biały.

 Elementy sterujące na joysticku  Sterowanie pedałem przyspieszenia
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Tryb Komfort, Normalny i Zwiększona moc

Dynamikę przyspieszania i zwalniania maszyny można regulować za pomocą 3 wstępnie zdefiniowanych trybów jazdy w 
celu dopasowania do profilu kierowcy.

Każdy tryb oznacza inne reagowanie maszyny na polecenia operatora. Tempo przyspieszania i zwalniania jest wyznaczane 
czasem wymaganym do osiągnięcia prędkości maksymalnej.

• KOMFORT:

Stopniowe przyspieszanie.

• NORMALNY:

Średnie przyspieszanie.

• ZWIĘKSZONA MOC:

Dynamiczne przyspieszanie.

Wybór trybu jazdy

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu.

• Naciśnij ponownie przycisk , aby poruszać się po menu trybu 
jazdy.

• Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać żądany tryb.

• Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić wybór.

Ikony stanu

÷ INFORMACJA! Tryb jazdy można zmienić podczas ruchu maszyny.

± OSTRZEŻENIE! Aby zawsze mieć maksymalną kontrolę nad opryskiwaczem, dopasowuj tryb jazdy do warunków 
użytkowania.

 Tryb normalny

 Tryb komfortowy

 Tryb zwiększonej mocy

max

POWER NORMAL

COMFORT

kmh / kph

sec
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Tryb EcoDrive

Funkcja EcoDrive optymalizuje prędkość obrotową silnika i działanie przekładni w zależności od mocy wymaganej przez 
przekładnię. Tryb EcoDrive znacząco obniża zużycie paliwa i hałas emitowany przez opryskiwacz. 

÷ INFORMACJA! Prędkość obrotowa silnika jest regulowana w sposób ciągły zgodnie z zapotrzebowaniem na moc do 
napędzania maszyny.

Włączanie/wyłączanie funkcji EcoDrive
• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu EcoDrive.

• Naciśnij przycisk , aby zmienić wybór.

÷ INFORMACJA! Kiedy funkcja EcoDrive jest aktywna (ECO = On), zaleca się wyłączenie ogranicznika prędkości 
obrotowej silnika.

Ograniczenie prędkości jazdy w trybie pola płaskiego/wznoszącego/opadającego

Opryskiwacze evo EcoDrive są standardowo wyposażone w ogranicznik prędkości jazdy. Pozwala on utrzymywać stałą 
prędkość jazdy po przestawieniu joysticka maksymalnie do przodu.

• Przestaw joystick do pozycji neutralnej.

• Wybierz jeden z 3 trybów.

Włączanie/wyłączanie ogranicznika prędkości

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu.

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu ogranicznika prędkości.

• Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć ogranicznik 
prędkości.

Ustawienie ogranicznika prędkości

• Włącz funkcję ogranicznika prędkości.

• Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić wartość.

• Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawioną wartość.

• Popchnij joystick maksymalnie do przodu. Maszyna osiągnie zadaną 
prędkość.

 Ogranicznik prędkości wyłączony

 Ogranicznik prędkości włączony (np. 10 km/h)

ECO
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Ograniczenie prędkości w trybie jazdy drogowej

Opryskiwacz Evo EcoDrive jest standardowo wyposażony w ogranicznik prędkości działający w trybie jazdy drogowej. 
Pozwala on utrzymywać stałą prędkość jazdy po przestawieniu joysticka maksymalnie do przodu.

• Przestaw joystick do pozycji neutralnej.

• Wybierz tryb jazdy drogowej.

Włączanie/wyłączanie ogranicznika prędkości

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu.

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu ogranicznika 
prędkości.

• Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć ogranicznik 
prędkości.

Ustawienie ogranicznika prędkości

• Włącz funkcję ogranicznika prędkości.

• Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić wartość.

• Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawioną wartość.

• Popchnij joystick maksymalnie do przodu. Maszyna osiągnie 
zadaną prędkość.

Ogranicznik prędkości wyłączony

Ogranicznik prędkości włączony (np. 40 km/h)
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Ogranicznik prędkości obrotowej silnika

Opryskiwacze ALPHA evo EcoDrive są standardowo wyposażone w ogranicznik prędkości obrotowej silnika.

÷ INFORMACJA! Ogranicznik prędkości obrotowej silnika jest aktywny tylko w trybie pola płaskiego, pola wznoszącego 
i pola opadającego.

Włączanie/wyłączanie ogranicznika prędkości obrotowej silnika

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu.

• Naciśnij ponownie przycisk , aby wyświetlić menu 
ogranicznika prędkości obrotowej silnika

• Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć funkcję 
ogranicznika prędkości obrotowej silnika.

Ustawianie ogranicznika prędkości obrotowej silnika

• Włącz funkcję ogranicznika prędkości obrotowej silnika.

• Naciśnij przycisk  lub , aby zmienić wartość.

• Naciśnij przycisk , aby zatwierdzić ustawioną wartość.

Ikony stanu

÷ INFORMACJA! Po włączeniu hamulca postojowego ogranicznik prędkości obrotowej silnika znajduje się w trybie 
gotowości.

÷ INFORMACJA! Gdy funkcja ogranicznika prędkości obrotowej silnika jest aktywna, zaleca się wyłączenie trybu 
EcoDrive (ECO = Off ).

Międzyosiowa blokada mechanizmu różnicowego (DiffLock)

Układ blokady mechanizmu różnicowego można włączyć tylko w trybie pola płaskiego, wznoszącego i opadającego, co 
powoduje automatyczne wyłączenie trybu jazdy drogowej lub hamulca postojowego.

÷ INFORMACJA! Układ blokady mechanizmu różnicowego jest automatycznie wyłączany, gdy prędkość jazdy 
przekracza 20 km/h.

• Naciśnij pedał blokady mechanizmu różnicowego, aby włączyć 
międzyosiową blokadę mechanizmu różnicowego.

Stan

 Ogranicznik prędkości obrotowej silnika wyłączony.

 Ogranicznik prędkości obrotowej silnika włączony (np. 1800 obr./min)

 Włączona blokada mechanizmu różnicowego

rpm1800
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Układ elektronicznego sterowania trakcją (SAPE)

Układ sterowania trakcją można włączyć w dowolnym momencie w trybie „JAZDA DROGOWA” lub „POLE PŁASKIE”.

÷ INFORMACJA! Funkcja regulacji jest w trybie gotowości, gdy prędkość jazdy przekracza 20 km/h.

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu.

• Naciśnij ponownie przycisk , aby wyświetlić menu 
ogranicznika prędkości obrotowej silnika

• Naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć układ 
elektronicznego sterowania trakcją.

Stan

W razie usterki układu następuje automatyczne wyłączenie funkcji sterowania.

 Wykryto poślizg

ONOFF

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



5 — Obsługa

95

Wskaźniki paliwa i płynu AdBlue

÷ INFORMACJA! Informacje dotyczące wyboru paliwa i płynu AdBlue można znaleźć w rozdziale „Zbiornik paliwa i 
płynu AdBlue” na stronie 69. 

1. Wskaźnik paliwa.

2. Wskaźnik płynu AdBlue.

Komunikat ostrzegawczy pojawia się, gdy poziom płynu AdBlue spadnie 
poniżej 15%.

Płyn AdBlue należy uzupełnić możliwie jak najszybciej. W przypadku 
niewykonania tej czynności pojawi się kilka alarmów, które mogą 
doprowadzić do zmniejszenia wydajności silnika.

Komunikat
Poziom płynu 

AdBlue (%)
 

Osiągi silnika

 > 15%

Kontrolka ostrzegawcza 
silnika wyłączona

 < 15%

Kontrolka ostrzegawcza 
silnika wyłączona

Kontrolka alarmu 
włączona

 < 10%

Kontrolka ostrzegawcza 
silnika miga (2 s)

Kontrolka alarmu 
włączona

Sygnał dźwiękowy

 

 < 5%
 i czas trwania > 
10 min

Kontrolka ostrzegawcza 
silnika miga (1 s)

Kontrolka alarmu 
włączona

Sygnał dźwiękowy

Etap 1

Redukcja momentu 
obrotowego

 < 5% 
 i czas trwania > 
20 min

 Kontrolka ostrzegawcza 
silnika miga (0,5 s)

Kontrolka alarmu 
włączona

Sygnał dźwiękowy

Etap 2

Redukcja momentu 
obrotowego +
Ograniczenie prędkości 
obrotowej silnika

1
2

rpm x100

54.5
P

rpm x100

54.5 P
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Monitorowanie działania

Elektroniczne sterowanie silnikiem
Ten stan jest sygnalizowany przez kontrolkę usterki. System monitoruje stan silnika i oraz swój własny stan. 

• Test działania.

• Po włączeniu zapłonu kontrolka usterki zaświeci na około 2 sekundy, po czym zgaśnie.

• Sprawdź, czy kontrolka usterki reaguje po włączeniu zapłonu.

• Kontrolka nie świeci.

• Po zakończeniu testu kontrolki wyłączona kontrolka oznacza stan bez usterek i problemów w zakresie 
sterowania. 

• Kontrolka świeci w sposób ciągły.

• Błąd w układzie.

• Kontynuowanie działania z ograniczeniami. 

• Silnik wymaga sprawdzenia przez partnera DEUTZ.

• Jeśli kontrolka zaświeci w sposób ciągły, oznacza to, że monitorowana zmienna (np. temperatura płynu 
chłodzącego, ciśnienie oleju smarowego) opuściła dopuszczalny zakres wartości. W zależności od usterki, układ 
elektronicznego sterowania silnikiem może ograniczyć moc silnika w celu jego ochrony. 

• Miga.

• Poważny błąd w systemie.

• Monit z prośbą o wyłączenie dla operatora. Uwaga: Niezastosowanie się do tej instrukcji spowoduje utratę 
gwarancji!

• Silnik osiągnął stan wyłączenia.

• Zmniejszenie mocy silnika pozwala na jego schłodzenie i automatyczne wyłączenie w razie potrzeby.

• Proces wyłączania został zakończony.

• Po zatrzymaniu silnika może zostać aktywowana blokada rozruchu.

• Blokadę rozruchu można dezaktywować poprzez wyłączenie systemu przy użyciu kluczyka na około 2 minuty.

• W razie potrzeby świecą dodatkowe kontrolki, np. ciśnienie oleju smarowego lub temperatura płynu 
chłodzącego.

Komunikaty powiązane ze zdarzeniami

Te komunikaty ostrzegawcze informują o wystąpieniu zdarzenia związanego z maszyną. Towarzyszą im sygnały dźwiękowe 
trwające 2 sekundy.

Jeśli zdarzenie nie zniknie, naciśnij przycisk , aby skasować komunikat. Pojawi się on ponownie po włączeniu maszyny.

 Komunikaty Opis Komunikat Opis
  
Sygnał dźwiękowy 
trwający 2 sekundy

Wstępne podgrzewanie silnika Sygnał dźwiękowy 
trwający 2 sekundy 

Regeneracja filtra cząstek stałych w 
toku

Sygnał dźwiękowy 
trwający 2 sekundy Schodek wejściowy rozłożony Sygnał dźwiękowy 

trwający 2 sekundy Niski poziom płynu AdBlue

Sygnał dźwiękowy 
trwający 2 sekundy 

Zbyt duże obciążenie filtra 
cząstek stałych

Sygnał dźwiękowy 
trwający 2 sekundy 

Przegląd okresowy 
co 500 godzin

Sygnał dźwiękowy 
trwający 2 sekundy Pierwszy przegląd (150 godzin) Sygnał dźwiękowy 

trwający 2 sekundy 
Wymiana oleju smarowego nie jest 
zaplanowana
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Komunikaty o błędach

W przypadku nieprawidłowego działania wyświetlany jest komunikat o błędzie, któremu towarzyszy ciągły sygnał 
dźwiękowy. Jeśli pojawi się komunikat «STOP», należy natychmiast wyłączyć silnik i przeprowadzić kontrolę.

Komunikat i sygnał dźwiękowy można anulować, naciskając i przytrzymując przyciski (2) i (3) przez 2 sekundy. Jeśli usterka 
nie zniknie, komunikat pojawi się ponownie po 30 sekundach, a sygnał dźwiękowy włączy się po 15 minutach.

Anulowanie sygnału dźwiękowego
• Aby anulować sygnał dźwiękowy, naciśnij jednocześnie przyciski 

(2) i (3).

Alarmy priorytetowe
Alarmy te odpowiadają poważnym usterkom, które wymagają natychmiastowego zatrzymania silnika. Są one powiązane z 
następującymi objawami:

• Kontrolka ostrzegawcza silnika miga (1 sekunda).

• Świeci kontrolka alarmu.

• Rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

Niepriorytetowe alarmy dotyczące silnika 
Alarmy te dotyczą usterek, które nie wymagają natychmiastowego wyłączenia silnika. Są one powiązane z następującymi 
objawami:

•  Kontrolka ostrzegawcza silnika miga (1 sekunda).

• Świeci kontrolka alarmu.

• Rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

 Komunikaty Opis
  

Przegrzanie silnika Ciśnienie turbosprężarki

Ciśnienie oleju smarowego Liczba usterek silnika

 Komunikaty Opis Komunikaty Opis
  

Zbyt niski poziom naładowania 
akumulatora 

Ekran kodu błędu przekładni

Zbyt niski poziom oleju hydraulicznego w 
zbiorniku Zanieczyszczony filtr powietrza

Żądanie regeneracji podczas postoju Obecność wody w filtrze wstępnym 
paliwa

Błąd filtra cząsteczek stałych
Przegrzanie układu hydraulicznego

Wymiana filtra cząstek stałych

(zawartość popiołu = 100%)

1 2 3 4

DTC
  02

STOP
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Stopień ważności usterek silnika 

Komunikaty i odpowiadające im kontrolki ostrzegawcze wskazują stopień ważności usterek silnika.

Komunikat DTC (Diagnostic Trouble Code) oznacza liczbę usterek silnika:

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu kodów DTC.

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić kody SPN/FMI.

Kod FMI: Identyfikatory trybu usterki

Kod SPN: Identyfikatory trybu prawdopodobnej usterki

Aby uzyskać dodatkowe informacje o kodach FMI i SPN, zapoznaj się z rozdziałem „Kody błędów silnika” na stronie 190.

 Komunikaty Kontrolka ostrzegawcza silnika Uwaga

  
 WYŁ. Stopień ważności 1

Drobne zdarzenie

 WŁ. Stopień ważności 2

Ograniczenie osiągów

 miga Stopień ważności 3

NATYCHMIAST ZATRZYMAJ SILNIK

DTC
  00

DTC
  02

DTC
  02

STOP

DTC
SD

SPN
  91

10
/

FMI
  10

DTC
  02

DTC
SD
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Układ końcowego oczyszczania gazów spalinowych z katalizatorem SCR

Normalna eksploatacja
W normalnych warunkach pracy (temperatura spalin > 250°C) zanieczyszczenie filtra sadzą pozostaje w dopuszczalnym 
zakresie i nie są wymagane żadne działania. Kontrolka regeneracji jest wyłączona. 

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić zakres zanieczyszczenia filtra.

Kontrolka ostrzegawcza silnika jest wyłączona.

Tryb pomocy
Jeśli warunki pracy silnika uniemożliwiają pasywną regenerację, zanieczyszczenie filtra cząstek stałych sadzą będzie rosnąć. 
Zawór przepustnicy, kontrolowany za pomocą modułu sterującego silnika, znajduje się na wlocie powietrza komory 
spalania. Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie temperatury gazów spalinowych w celu przeprowadzania regeneracji filtra 
cząstek stałych, jeśli nie można tego dokonać podczas normalnej pracy. 

Może tak być, jeśli:

•  Silnik pracuje tylko przez krótki czas.

•  Obciążenie silnika nie jest wysokie. 

Proces ten jest włączany automatycznie przez moduł sterujący silnika, operator nie musi wykonywać żadnych czynności. Kontrolka 
regeneracji jest wyłączona. 

Redukcja mocy
W przypadku wystąpienia poważnej usterki lub nieusunięcia groźnej usterki system zmniejsza osiągi silnika. Istnieje jedno- 
lub dwu-etapowa redukcja mocy, w zależności od typu usterki.

Regeneracja podczas postoju

± OSTRZEŻENIE! Temperatura rury wydechowej podczas regeneracji wynosi około 600°C. Podczas regeneracji w trakcie 
postoju silnik przechodzi w specjalny stan roboczy. W tym czasie nie należy używać maszyny. Niebezpieczeństwo 
poparzenia! 

Jeśli tryb pomocy nie umożliwia odpowiedniej redukcji zanieczyszczenia sadzą, filtr będzie zanieczyszczał się coraz bardziej, 
co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia regeneracji podczas postoju. Informacja ta jest przekazywana poprzez 
migający wskaźnik regeneracji. Regeneracja podczas postoju musi zostać uruchomiona przez operatora. Zalecamy 
wykonanie regeneracji podczas postoju możliwie jak najszybciej, w przeciwnym razie filtr cząstek stałych nadal będzie 
zanieczyszczany sadzą. Jeśli regeneracja podczas postoju nie zostanie wykonana, moduł sterujący silnika aktywuje określone 
funkcje zabezpieczające silnik, w zależności od poziomu zanieczyszczenia filtra cząstek stałych. Każda regeneracja podczas 
postoju powoduje nieznaczne rozcieńczenie oleju silnikowego przy użyciu paliwa. W związku z tym liczba nieudanych 
regeneracji podczas postoju jest monitorowana.

• Etap 1 Redukcja mocy
• Etap 2 Redukcja momentu obrotowego + ograniczenie prędkości obrotowej silnika
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Stosowanie regeneracji podczas postoju

W celu przeprowadzenia regeneracji silnik musi znajdować się w bezpiecznym stanie:

• Wyłącz silnik na otwartym terenie w bezpiecznej odległości od 
łatwopalnych materiałów.

• Rozgrzej silnik; temperatura płynu chłodzącego musi wynosić co 
najmniej 75°C.

• Silnik musi pracować na biegu jałowym.

• Moduł sterujący silnika wymaga teraz sygnału informującego o 
bezpiecznym zaparkowaniu maszyny (sygnał postoju). Ma to 
miejsce, w zależności od zastosowania, na przykład po włączeniu 
hamulca postojowego.

• Działanie przycisku zwalniania. Ustawienie jest zależne od 
zastosowania, patrz instrukcja obsługi urządzenia. Kontrolka 
regeneracji świeci w sposób ciągły. Po zakończeniu regeneracji 
podczas postoju silnik automatycznie zwiększa poziom prędkości obrotowej. Korzystanie z urządzenia podczas 
regeneracji w trakcie postoju jest niedozwolone. Regeneracja trwa średnio od 35 do 40 minut. Regenerację podczas 
postoju można przerwać w dowolnym momencie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku regeneracji lub usunięcie 
blokady zwalniania regeneracji. Korzystanie z urządzenia podczas regeneracji w trakcie postoju również prowadzi do 
jej przerwania. Żądanie regeneracji podczas postoju pozostaje aktywne aż do momentu jej zakończenia bez żadnych 
przerw. Niektóre usterki silnika prowadzą do nadmiernej emisji dwutlenku węgla, czego nie można dostrzec z powodu 
zanieczyszczonego filtra cząstek stałych. W takich przypadkach filtr cząstek stałych może zapełnić się bardzo szybko, 
również do poziomu, w którym regeneracja podczas postoju przeprowadzana przez operatora jest niemożliwa. Bardzo 
krótkie odstępy czasu pomiędzy dwiema regeneracjami podczas postoju (< 10 godz.) mogą być oznaką usterki. 
Skontaktuj się z serwisem firmy DEUTZ. Po pomyślnym zakończeniu regeneracji kontrolka regeneracji zgaśnie. Jeśli 
żądanie regeneracji podczas postoju nie zostanie wykonane, a filtr DPF jest nadmiernie obciążony do niedozwolonego 
poziomu, tylko serwis firmy DEUTZ może przeprowadzić jego regenerację.

Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana filtra cząstek stałych może być konieczna po długim czasie jego użytkowania, ponieważ niepalne pozostałości 
gromadzą się w filtrze — jest to tzw. popiół.

Jeśli obciążenie popiołem przekracza określony poziom, operator jest o tym informowany poprzez kontrolkę popiołu.

Filtr cząstek stałych wymaga wymiany.

Maszynę można normalne eksploatować do momentu dokonania wymiany przez serwis.

Odstęp pomiędzy dwoma żądaniami regeneracji jest skracany proporcjonalnie do czasu eksploatacji. Skontaktuj się z 
partnerem firmy DEUTZ. Filtr cząstek stałych DEUTZ jest wyposażony w powłokę katalizującą, w związku z czym wymagana 
jest specjalna procedura czyszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu tej powłoki.

Program wymiany filtrów firmy DEUTZ gwarantuje, że wkład filtra zostanie odpowiednio wyczyszczony, co zapewni jego 
pełną sprawność i takie samo działanie, jak w przypadku nowego podzespołu.
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Komunikaty dotyczące regeneracji

Zapobieganie zdławieniu silnika

To urządzenie chroni przed zdławieniem silnika, jeśli moc wymagana przez przekładnię jest wyższa od mocy dostarczanej z 
silnika.

Może się tak zdarzyć na przykład na stromych podjazdach na polu lub drodze. Wtedy pojemność pompy przekładniowej 
jest automatycznie redukowana, co powoduje znaczny spadek prędkości jazdy.

Ta funkcja gwarantuje, że prędkość obrotowa silnika nie spadnie poniżej wyznaczonej wartości progowej. Powoduje 
automatyczne obniżenie prędkości jazdy.

Nadmierna prędkość obrotowa silnika

Funkcja zapobiega sytuacji, gdy przekładnia może spowodować przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości 
obrotowej silnika podczas hamowania wskutek zblokowania zacisków (hamowanie hydrostatyczne). Dzięki funkcji maszyna 
wytraca prędkość łagodniej, a silnik nie wchodzi w niebezpieczny zakres obrotów.

Przegrzanie układu hydraulicznego

W celu zwiększenia żywotności przekładni mechanizm zapobiegający przegrzaniu układu 
hydraulicznego sprawdza, czy temperatura wewnątrz przekładni nie przekracza ustalonej wartości 
progowej. Jeśli przekracza, następuje obniżenie wydajności pompy i w efekcie spadek prędkości 
jazdy.

Po spadku temperatury mechanizm ochrony przed przegrzaniem wraca do normalnego trybu 
pracy.

 Komunikaty Kontrolka ostrzegawcza Redukcja mocy Uwaga
  

 Kontrolka ostrzegawcza silnika jest 
wyłączona

Normalna eksploatacja

Kontrolka ostrzegawcza silnika jest 
wyłączona

Tryb pomocy

Kontrolka ostrzegawcza silnika jest 
wyłączona

Żądanie regeneracji podczas postoju
Wymagane zatwierdzenie przez operatora

Kontrolka ostrzegawcza silnika jest 
włączona

    Etap 1 Żądanie regeneracji podczas postoju
Wymagane zatwierdzenie przez operatora

Kontrolka ostrzegawcza silnika miga     Etap 2 Żądanie regeneracji podczas postoju

Kontrolka ostrzegawcza silnika jest 
wyłączona     Regeneracja podczas postoju w toku

Kontrolka ostrzegawcza silnika jest 
wyłączona     

Obciążenie popiołem = 100% 

Skontaktuj się z partnerem firmy DEUTZ

Kontrolka ostrzegawcza silnika jest 
włączona

   Etap 1 
Obciążenie popiołem = 110% 

Skontaktuj się z partnerem firmy DEUTZ
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Zbyt niski poziom oleju hydraulicznego

Ten komunikat pojawia się, gdy poziom oleju hydraulicznego jest zbyt niski. Wymaga to natychmiastowego wyłączenia 
maszyny.

μ UWAGA! Zbyt niski poziom oleju hydraulicznego może spowodować przegrzanie układu 
hydraulicznego lub uszkodzenie przekładni.

• Sprawdź, czy nie występują wycieki.

• Napełnij zbiornik odpowiednim olejem. Zapoznaj się z rozdziałem „Zalecane środki smarne” 
na stronie 137.

Zbyt niskie napięcie akumulatora

Ten komunikat pojawia się, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10 V. Niskie 
napięcie zagraża bezpieczeństwu maszyny i może doprowadzić do jej nagłego zatrzymania. Aby 
tego uniknąć, prędkość obrotowa silnika zostaje ograniczona do 1200 obr./min, co pozwala 
zapobiec zbyt gwałtownemu zatrzymaniu maszyny.

Należy natychmiast zatrzymać maszynę i sprawdzić obwody elektryczne (akumulator, alternator)

+
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Składany schodek wejściowy

Schodek wejściowy jest składany, co pozwala odpowiednio ustawić belkę, aby opryskiwacz mieścił się w normach 
szerokości dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed rozpoczęciem składania schodka wejściowego upewnij się, że nikt nie stoi na schodku 
ani w jego pobliżu.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Naklejka przedstawia ryzyko związane z 
obsługą schodka wejściowego.

Sterowanie schodkiem wejściowym
• Naciśnij przełącznik (1), aby sterować schodkiem wejściowym.

Alarm dotyczący schodka wejściowego 
Gdy schodek wejściowy nie jest w pełni schowany, prędkość jazdy jest ograniczona do 25 km/h (tylko tryb drogowy).

• Naciśnij przełącznik, aby całkowicie złożyć schodek wejściowy.

• Ustaw joystick w położeniu neutralnym, aby zmniejszyć prędkość do wartości poniżej 25 
km/h, a następnie pchnij joystick do przodu w celu osiągnięcia maksymalnej prędkości.

Komunikat jest automatycznie kasowany złożeniu schodka wejściowego.

Ręczne sterowanie schodkiem wejściowym

÷ INFORMACJA! Składany schodek wejściowy automatycznie odsuwa się po wyłączeniu silnika. 

W maszynie wyposażonej w centralną ramę LPA5 usterka elektryczna lub hydrauliczna może sprawić, że składany schodek 
wejściowy nie będzie się odsuwał od kabiny. W takich sytuacjach można ręcznie sterować schodkiem wejściowym przy 
użyciu zaworu awaryjnego znajdującego się na zewnątrz kabiny.

A.  Normalna praca (pozycja A).

B. Tryb awaryjny: używaj tylko w przypadku zacięcia się schodka 
wejściowego.

÷ INFORMACJA! Po użyciu natychmiast przestaw uchwyt z 
powrotem do pionu.

1
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Kabina operatora

Klimatyzacja

Opis panelu sterowania

Tryby działania

Tryb wyłączenia
Wyłączenie pokrętła prędkości dmuchawy powoduje zatrzymanie systemu. W tym przypadku:

• Zawór ogrzewania jest zamknięty.

• Sprężarka klimatyzacji jest wyłączona.

• Pompa jest wyłączona.

• Dmuchawa nie pracuje.

• Funkcja zwiększania ciśnienia nie działa.

• Ekran LCD jest wyłączony.

Tryb automatyczny
Gdy pokrętło prędkości dmuchawy zostanie ustawione w położeniu trybu automatycznego:

1.  Zawór ogrzewania jest sterowany automatycznie, w zależności od:

• Wartości zadanej temperatury.

• Temperatury otoczenia.

• Temperatury na zewnątrz.

2. Prędkość dmuchawy jest regulowana automatycznie, w zależności od: 

• Wartości zadanej temperatury.

• Temperatury otoczenia.

3. Sprężarka klimatyzacji jest włączona lub wyłączona, w zależności od położenia pokrętła układu klimatyzacji.

4. Dmuchawa do zwiększania ciśnienia jest aktywna lub nieaktywna, w zależności od położenia pokrętła zwiększania 
ciśnienia.

5. Ikony na ekranie przedstawiają wybrany tryb roboczy.

1. Pokrętło regulacji wentylacji

2. Temperatura wewnątrz lub na zewnątrz kabiny

3. Przycisk do zwiększania ciśnienia w kabinie

4. Ekran LCD

5. Przycisk odszraniania

6. Pokrętło temperatury

7. Kontrolka zwiększania ciśnienia

8. Przycisk układu klimatyzacji 

9.  Przycisk zerowania licznika godzin pracy

10. Kontrolka wymiany filtra

1 2 3
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6.  Ekran LCD jest włączony.

7. Kontrolka funkcji.

8.  Przyciski są podświetlone.

Tryb automatyczny z ręcznym wyborem prędkości
Gdy pokrętło prędkości dmuchawy znajduje się w położeniu innym niż «WYŁ.» lub w trybie automatycznym, moduł 
sterujący ATC przechodzi do trybu półautomatycznego z możliwością ręcznego wyboru prędkości. 

W tym trybie działanie jest takie samo, jak w przypadku trybu automatycznego, z wyjątkiem prędkości wentylatora, która 
zależy od położenia przycisku.

Tryb „LO”
Gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w położeniu «LO», moduł sterujący wymusza następujące zachowania 
systemu: 

Gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w położeniu «LO», moduł sterujący uruchamia następujący stan:

• Zawór wody jest zamknięty.

• Dmuchawa pracuje z maksymalną prędkością (jeśli pokrętło znajduje się w położeniu «AUTO»).

• Sprężarka układu klimatyzacji jest włączona.

Na ekranie wyświetlany jest komunikat «LO» i «A/C On». 

Położenie pokrętła 
prędkości dmuchawy

Przycisk
 Klimatyzacja

Ekran Opisy

Klimatyzacja 
włączona

Tryb automatyczny
• Zawór ogrzewania jest sterowany 

automatycznie.

• Prędkość dmuchawy jest regulowana 
automatycznie.

• Sprężarka klimatyzacji jest sterowana 
automatycznie.

Klimatyzacja 
włączona

Tryb automatyczny z ręczną regulacją prędkości
• Zawór ogrzewania jest sterowany 

automatycznie.

• Prędkość dmuchawy jest regulowana 
ręcznie.

Klimatyzacja 
wyłączona

Tryb automatyczny z wyłączoną sprężarką 
układu klimatyzacji

• Zawór ogrzewania jest sterowany 
automatycznie.

• Prędkość dmuchawy jest regulowana 
automatycznie.

• Sprężarka klimatyzacji jest wyłączona.

Klimatyzacja 
wyłączona

Tryb automatyczny z ręczną regulacją prędkości 
i wyłączoną sprężarką układu klimatyzacji

• Zawór ogrzewania jest sterowany 
automatycznie.

• Prędkość dmuchawy jest regulowana 
ręcznie.

• Sprężarka klimatyzacji jest wyłączona.
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Tryb „HI”

Gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w położeniu «Hi», moduł sterujący wymusza następujące zachowanie 
systemu: 

• Zawór wody jest otwarty.

• Dmuchawa pracuje z ¾ wartości maksymalnej prędkości (jeśli pokrętło znajduje się w położeniu «AUTO»).

• Sprężarka klimatyzacji jest wyłączona.

Na ekranie wyświetlany jest komunikat «HI» i «A/C Off».

Funkcja odszraniania
• Naciśnięcie przycisku  powoduje, że układ ATC aktywuje funkcję odszraniania i wymusi następujące warunki: 

- Zawór wody jest całkowicie otwarty.

- Maksymalna prędkość dmuchawy (jeśli pokrętło prędkości dmuchawy znajduje się w położeniu «AUTO»).

- Sprężarka klimatyzacji jest włączona (niezależnie od temperatury na zewnątrz).

- Klapka doprowadzająca świeże powietrze nie zmienia położenia.

Układ ATC wyświetla ikony «HI» i «ODSZRANIANIE».

• Po ponownym naciśnięciu przycisku  układ ATC wyłączy funkcję «ODSZRANIANIE». 

Jeśli układ ATC przejdzie do trybu «WYŁ.», funkcja «ODSZRANIANIE» również zostanie zdezaktywowana. 

Tryb roboczy do zwiększania ciśnienia

Tryby robocze do zwiększania ciśnienia
Gdy układ ATC znajduje się w trybie klimatyzacji innym niż WYŁ., po naciśnięciu przycisku  możliwe jest włączenie 
poniższych trybów roboczych.

Tryb niezwiększający ciśnienia
Gdy symbol  jest wyłączony, dodatkowy wentylator powietrza z zewnątrz jest wyłączony. 

Kontrolki LED uwalniania ciśnienia z kabiny i licznika godzin pracy są wyłączone.

Klapka doprowadzająca świeże powietrze jest zamknięta.

Tryb nadmiernego ciśnienia
• Naciśnij przycisk , układ ATC włączy funkcję nadmiernego ciśnienia oraz dodatkowy wentylator powietrza na 

zewnątrz.

Symbol  jest włączony.

Klapka doprowadzająca świeże powietrze jest otwarta.

Zerowanie licznika godzin pracy

± OSTRZEŻENIE! Aby zagwarantować bezpieczeństwo i higienę pracy operatora, resetowanie licznika godzin pracy 
należy przeprowadzać wyłącznie po wymianie filtra kabiny.

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk  oraz  przez 5 sekund, aby zresetować licznik godzin pracy filtra 
ciśnieniowego.

LED Funkcja

Kontrolka LED uwalniania powietrza z 
kabiny

Gdy przycisk nadmiernego ciśnienia jest «włączony», po upływie 30 sekund przełącznik regulacji ciśnienia przekazuje 
informacje o różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz kabiny.

Jeśli w kabinie:

- występuje zwiększony poziom ciśnienia, kontrolka LED jest włączona

- nie występuje zwiększony poziom ciśnienia, kontrolka LED miga z częstotliwością 1 Hz.

Kontrolka LED licznika godzin pracy Gdy licznik godzin pracy filtra ciśnieniowego osiągnie swój limit (150 godzin z dokładnością 1 s), kontrolka LED zostanie 
«włączona»
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Kody domyślne

Usterka czujników
Jeśli czujnik temperatury jest uszkodzony, na wyświetlaczu pojawi się jeden z następujących kodów: Patrz rozdział „Tryb 
diagnostyczny” na stronie 202

Symbol «AUTO» jest wyłączony.

÷ INFORMACJA! Jeśli czujnik jest uszkodzony, przycisk  miga 2 razy na sekundę. Układ klimatyzacji jest 
wyłączony.

Usterka zaworu wody

Jeśli zawór ogrzewania jest uszkodzony, na wyświetlaczu pojawi się jeden z następujących komunikatów:

Kalibracja zaworu wody

Kalibracja zaworu wody odbywa się automatycznie po pierwszym włączeniu modułu sterującego lub po odłączeniu i 
ponownym podłączeniu zaworu wody przy włączonym module sterującym (także w przypadku «wyłączenia» układu ATC). 
Kalibracja trwa około 24 sekund.

Podczas kalibracji zaworu wody na wyświetlaczu pojawia się kod «CA», jeśli układ ATC nie jest «wyłączony».

Zawór ogrzewania Nieprawidłowości Kod błędu

Zawór wody
Niepodłączony lub przerwa w obwodzie E9

Zablokowany EA

A/C
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Informacje ogólne

Informacje dotyczące środowiska

Informacje dotyczące środowiska zostały zamieszczone w następujących sekcjach instrukcji Technika opryskiwania:

• Rozpylacze.

• Jakość oprysku.

• Dobór rozpylaczy do roślin uprawnych.

• Prędkość oprysku.

Przeznaczenie opryskiwacza

Opryskiwacz HARDI jest przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin i płynnych nawozów. Sprzęt może być 
stosowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

Jeśli opryskiwacz ma być wykorzystywany w jakimkolwiek innym zastosowaniu niż opisane w tej instrukcji obsługi, należy 
przeprowadzić odpowiednią ocenę ryzyka i miejsca pracy. Ten obowiązek spoczywa na właścicielu i operatorze, zgodnie z 
dyrektywą UE 2009/104/WE — patrz „Przed użyciem opryskiwacza po raz pierwszy” na stronie 11.

Nieprawidłowa eksploatacja opryskiwacza stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia. 

Jeśli prawo nie wymaga, aby opryskiwacz był obsługiwany tylko przez osobę uprawnioną, stanowczo zalecamy, aby 
operator posiadał świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego stosowania środków ochrony 
roślin, co pozwoli uniknąć zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego podczas przeprowadzania zabiegów chemicznej 
ochrony roślin.
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Symbole zaworów

Poniższe symbole są umieszczone na nalepkach na opryskiwaczu, w miejscach, gdzie operator może włączać i wyłączać 
funkcje za pomocą zaworów. 

Nalepki muszą być czytelne podczas pracy z opryskiwaczem. Zniszczone lub nieczytelne nalepki należy wymienić.

Znaczenie symboli wyjaśniono w tabeli.

Symbol na nalepce Znaczenie symbolu Kolor nalepki Nr katalogowy HARDI

Pobór ze zbiornika głównego Czarny/niebieski 97809900

Pobór ze zbiornika na wodę do płukania Czarny/niebieski 97810000

Napełnianie zbiornika głównego ze zbiornika zewnętrznego Czarny/niebieski 97810100

Napełnianie zbiornika głównego Czarny/zielony 97810300

Oprysk/rozpylacze pod ciśnieniem Czarny/zielony 97810400

Mycie wnętrza zbiornika głównego Czarny/zielony 97810500

Opróżnianie ciśnieniowe zbiornika głównego do zbiornika zewnętrznego Czarny/zielony 97810600

Mieszanie w zbiorniku głównym Czarny/zielony 97810900

Mycie z zewnątrz
Czarny/zielony

r 04 012 hia 
97811000

Płukanie zewnętrznego urządzenia napełniającego
Czarny/zielony

r 04 110 hia 
97826900

Opróżnianie ciśnieniowe zbiornika głównego i rozwadniacza TurboFiller do 
zbiornika zewnętrznego

Czarny/zielony 97825500

Mycie pustych opakowań po środkach ochrony roślin Czarny/żółty 97821600

Mieszanie w rozwadniaczu TurboFiller Czarny/żółty 97821500

Napełnianie zbiornika głównego z rozwadniacza TurboFiller Czarny/żółty 97821400
W
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Belka opryskowa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas jazdy poza polem belka opryskowa musi być złożona. Przed skorzystaniem z funkcji składania/rozkładania zaparkuj 
pojazd na płaskim terenie. 

W przeciwnym razie ryzykujesz uszkodzeniem belki oraz sprowadzasz zagrożenie na osoby i obiekty znajdujące w otoczeniu.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Podczas rozkładania i składania belki upewnij się, że w zasięgu działania ramion belki nie 
przebywają żadne osoby ani nie znajdują się żadne przedmioty.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! W razie przejazdów pod liniami zasilania elektrycznego stosuj się do następujących zasad:

Nigdy nie rozkładaj ani nie składaj belki pod liniami energetycznymi. 
Niezamierzone ruchy belki mogą prowadzić do kontaktu z liniami 
energetycznymi i w efekcie do śmiertelnego porażenia prądem.

μ UWAGA! Do opryskiwacza jest dołączona nalepka ostrzegawcza 
(nr kat. HARDI 978448). Nalepka musi być umieszczona w kabinie 
ciągnika w miejscu widocznym z fotela operatora.

Obsługa joysticka

Przyciski na joysticku pozwalają na sterowanie następującymi funkcjami opryskiwacza podczas pracy w polu:

A. Kontrolka stanu zasilania świeci/nie świeci. 

Kontrolka musi świecić.

B. Podniesienie/obniżenie belki — lewa strona belki. 

Jeśli teren jest pagórkowaty, wyreguluj wysokość belki oddzielnie 
dla jej prawej i lewej strony.

C. Podniesienie/obniżenie belki — prawa strona belki. 

D. Pochylenie belki — lewa strona belki. 

W przypadku jazdy w poprzek pochyłości wyreguluj wysokość 
belki w celu dopasowania do zbocza.

E. Pochylenie belki — prawa strona belki. 

F. Włączenie/wyłączenie zaworu głównego do opryskiwania 

Włącz zawór w celu opryskiwania, wyłącz zawór, aby zakończyć 
opryskiwanie. 

G. Zwiększenie wysokości belki. 

Podczas opryskiwania ustaw belkę 50 cm nad plonami.

H. Zmniejszenie wysokości belki. 

I. Włączenie/wyłączenie opryskujących sekcji belki. 

Przełącznik pchnięty w górę oznacza wyłączenie, przełącznik pchnięty w dół oznacza włączenie.

J. Wstępne ustawienia 1 i 2 dla układu powietrza TWIN — wybrany kąt dopływu powietrza oraz objętość powietrza 
podczas opryskiwania.
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Manewrowanie belką 

Dotyczy sterowników HC 6500/HC 8600/HC 9600/ISOBUS.

÷ OSTRZEŻENIE! Operacje składania mogą być przeprowadzane jedynie wtedy, gdy opryskiwacz się nie porusza! W 
przeciwnym razie belka może ulec uszkodzeniu.

Rozkładanie belki
1. Naciśnij przycisk (G), aby unieść belkę nad uchwyty transportowe. 

Trwa to około 3 sekund. 

2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol . 

3. Jeśli nie, zablokuj wahadło, naciskając  przez 1 sekundę.

4. Naciśnij przycisk po lewej stronie (K), aby całkowicie złożyć 
wewnętrzne sekcje belki.

5. Naciśnij przycisk na środku, aby rozłożyć zewnętrzne sekcje 1.

6. Naciśnij przycisk po prawej stronie, aby rozłożyć zewnętrzne sekcje 
2.

7. Naciśnij przycisk (H), aby obniżyć belkę do prawidłowej wysokości 
roboczej.

8. Odblokuj wahadło, naciskając i przytrzymując  przez 1 sekundę.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol .

Oświetlenie do opryskiwania w nocy

Oświetlenie do opryskiwania w nocy można aktywować za pomocą 
przełącznika znajdującego się na suficie kabiny.

μ UWAGA! Aby uniknąć oślepiania innych użytkowników drogi i 
ograniczyć zużycie prądu, zalecamy wyłączenie oświetlenia belki 
przy zjeżdżaniu z pola.

Rozpylacze krańcowe (wyposażenie dodatkowe)

W belce można zamontować rozpylacze krańcowe.

• Przełącznik (1) służy do obsługi rozpylacza krańcowego 
znajdującego się po lewej stronie belki.

• Przełącznik (2) służy do obsługi rozpylacza krańcowego 
znajdującego się po prawej stronie belki. 

1
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Układ cieczowy

Informacje ogólne

W poradniku Technika opryskiwania znajdziesz instrukcje używania filtrów, rozpylaczy itd. oraz informacje o ich 
kombinacjach dla konkretnych rodzajów zabiegów.

Skrócona instrukcja obsługi

Na poniższym schemacie przedstawiono różne ustawienia dźwigni odpowiadające różnym opcjom.
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Miejsce do napełniania/mycia — wymagania

Podczas napełniania opryskiwacza środkami chemicznymi i wodą należy odpowiednio zabezpieczyć podłoże, aby nie 
doprowadzić do miejscowego skażenia gleby i przedostawania się środków chemicznych do wód gruntowych.

Wyznaczone miejsce napełniania
Jeśli opryskiwacz jest zawsze napełniany w tym samym miejscu, należy przygotować odpowiednie stanowisko do 
napełniania/mycia. Powinna to być twarda, nieprzesiąkalna powierzchnia (np. betonowa), zabezpieczona przed 
przesiąkaniem i spływaniem w miejsca narażone na skażenie. Odpływ musi być doprowadzony do odpowiedniego 
zbiornika (np. zbiornika na gnojowicę itp.).

Wszelkie rozlane płyny i pozostałości po myciu muszą zostać zebrane i rozcieńczone, aby można je rozprowadzić na dużym 
obszarze. Ma to na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko i uniknięcie koncentracji dużej ilości środków 
chemicznych w jednym miejscu.

Jeśli nie obowiązują inne wymogi dotyczące odległości, należy stosować się do poniższych zaleceń ogólnych. Miejsce do 
napełniania musi być oddalone co najmniej:

1. 50 metrów od publicznych źródeł wody pitnej.

2. 25 metrów od niepublicznych źródeł wody pitnej, szamb, studzienek ściekowych, rowów

3. 50 metrów od wód powierzchniowych (cieków wodnych, rzek, jezior, mórz) oraz rezerwatów przyrody.

Na polu
Opryskiwacz można także napełniać na polu, gdzie ma być prowadzone opryskiwanie. Jeśli tak, wybierz inną lokalizację dla 
każdego napełniania.

Jeśli nie ma innych wymogów, przy napełnianiu należy zachować następujące odległości:

1. 300 metrów od publicznych i niepublicznych źródeł wody pitnej

2. 50 metrów od wód powierzchniowych (cieków wodnych, rzek, jezior, mórz), szamb, studzienek ściekowych oraz 
rezerwatów przyrody.

μ UWAGA! Prawo i wymagania różnią się w poszczególnych krajach. Zawsze przestrzegaj lokalnie obowiązujących 
przepisów.

μ UWAGA! Spełnienie wszystkich norm, praw i wymagań spoczywa na właścicielu maszyny i operatorze. Firma HARDI 
nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową obsługę i użytkowanie.

Napełnianie wodą

Przed wprowadzeniem środka chemicznego do zbiornika powinien on 
być napełniony wodą w 1/3 objętości. Postępuj zgodnie z instrukcją na 
etykiecie środka ochrony roślin.

± OSTRZEŻENIE! Pozostawiając opryskiwacz z cieczą użytkową w 
zbiorniku, zamknij wszystkie zawory układu kolektora.

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



5 — Obsługa

114

Napełnianie przez pokrywę zbiornika 

Pokrywa zbiornika jest wyposażona w zawias (1) umożliwiający jej podnoszenie. Mechanizm blokujący (2) uniemożliwia jej 
przypadkowe otwarcie.

Otwieranie:
• Odblokuj pokrywę, obróć w lewo i podnieś.

Zamykanie:
• Opuść pokrywę, obróć w prawo i zablokuj.

÷ INFORMACJA! Zawsze powinien być założony filtr pokrywy, aby 
zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń do zbiornika.

÷ INFORMACJA! Przed rozpoczęciem jazdy zawsze należy 
zablokować pokrywę.

Wodę można wlewać do zbiornika po zdjęciu pokrywy zbiornika 
znajdującej się u góry zbiornika opryskiwacza w przedniej części 
maszyny, dostępnej z górnej części platformy obsługowej, po lewej 
stronie opryskiwacza. Wlewaj wodę zawsze przez sito wlewowe, aby nie 
wprowadzać do zbiornika zanieczyszczeń stałych. W celu zwiększenia 
wydajności napełniania można wlewać wodę z wysoko umieszczonych 
zbiorników.

Wodę można wlewać do zbiornika po zdjęciu dużej pokrywy zbiornika 
znajdującej się u góry zbiornika opryskiwacza w przedniej części 
maszyny, dostępnej z górnej części platformy obsługowej, po prawej 
stronie opryskiwacza. Do opryskiwania należy używać możliwie jak 
najczystszej wody. Wlewaj wodę zawsze przez sito wlewowe, aby nie 
wprowadzać do zbiornika zanieczyszczeń stałych. W celu zwiększenia 
wydajności napełniania można wlewać wodę z wysoko umieszczonych 
zbiorników.

± OSTRZEŻENIE! Nie wprowadzaj końca węża zasilającego do zbiornika. Utrzymuj wąż zawsze nad otworem 
wlewowym. Jeśli wąż znajdzie się w zbiorniku, spadek ciśnienia w wężu może spowodować zassanie skażonej cieczy 
ze zbiornika do układu zasilającego, zanieczyszczając linię zasilającą lub studnię.

± OSTRZEŻENIE! Linia zaopatrzenia w wodę powinna być wyposażona w zawór zwrotny jako dodatkowy środek 
ostrożności. Zawsze należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów.

± OSTRZEŻENIE! Linia zasilająca w wodę powinna być wyposażona w miernik pozwalający uniknąć przepełnienia. 
Zawsze należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów.
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Zewnętrzne urządzenie napełniające 

Zewnętrzne urządzenie napełniające należy obsługiwać w następujący 
sposób:

1. Zdejmij pokrywę z przyłącza i załóż wąż ssawny do poboru wody.

2. Ustaw zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji „Zbiornik główny”.

3. Obróć dźwignię zaworu zewnętrznego urządzenia napełniającego 
w położenie urządzenia napełniającego.

4. Włącz pompę i ustaw obroty WOM maksymalnie na 540 obr./min.

5. Zbiornik jest teraz napełniany wodą. Zwróć uwagę na wskaźnik 
poziomu cieczy.

6. Aby przerwać proces napełniania, przestaw dźwignię na zaworze 
ssawnym z ustawienia urządzenia napełniającego. Wyłącz pompę.

7. Odłącz wąż ssawny z przyłącza i załóż pokrywę.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do zabrudzenia skóry ani innych obrażeń. Nie otwieraj 
zaworu ssawnego na połączeniu z zewnętrznym urządzeniem napełniającym, dopóki pompa nie będzie pracować i 
wąż napełniający nie będzie podłączony. Jeśli zawór zostanie otwarty przy wyłączonej pompie, ciecz użytkowa 
wydostanie się na zewnątrz poprzez przyłącze.

± OSTRZEŻENIE! Nie pozostawiaj opryskiwacza bez nadzoru w trakcie napełniania zbiornika, kontroluj poziom na 
wskaźniku i NIE DOPUŚĆ do przepełnienia zbiornika.

± OSTRZEŻENIE! Wąż do napełniania przewożony na opryskiwaczu w czasie wykonywania zabiegów jest skażony. Nie 
używaj go do napełniania wody z jezior i rzek!

μ UWAGA! Stosując urządzenie zewnętrznego napełniania, przestrzegaj przepisów obowiązującego prawa. W 
niektórych krajach pobór wody z naturalnych zbiorników wodnych (jezior, rzek itp.) jest zakazany. Aby nie dopuścić 
do skażenia, zalecane jest napełnianie wodą ze zbiorników zamkniętych (cysterny itp.).

Napełnianie zbiornika wody do płukania

Zbiornik wody do płukania należy napełniać przez otwór gwintowany 
1" (1).

1. Zdejmij pokrywę wlewu, a następnie zamocuj wąż 
doprowadzający wodę na łączniku gwintowanym.

2. Aktywuj zewnętrzne źródło wody, jeśli jest dostępne.

3. Obserwuj wskaźnik poziomu, aby nie przepełnić zbiornika.

4. Przerwij napełnianie i załóż pokrywę.

Pojemność wynosi około 600 litrów.

μ UWAGA! Do zbiornika wlewaj tylko czystą wodę. Jeśli 
opryskiwacz nie będzie używany przez dłuższy czas, zawsze 
opróżniaj zbiornik wody do płukania, aby nie dopuścić do rozwoju glonów.

μ UWAGA! Zbiornik wody do płukania można także czyścić i kontrolować przez pokrywę w jego górnej części
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Napełnianie zbiornika czystej wody

W celu napełnienia zbiornika czystej wody:

1. Zdemontuj pokrywę śruby.

2. Napełnij czystą wodą.

3. Załóż pokrywę śruby.

Pojemność: 15 litrów.

W celu użycia czystej wody.

Woda z tego zbiornika służy do mycia rąk, czyszczenia dyszy itp. Woda ta nie jest przeznaczona do picia.

• Obróć zawór kulowy. Zawór kulowy znajduje się obok pompy 
opryskowej.

μ UWAGA! Do tego zbiornika wlewaj tylko czystą wodę. Jeśli 
opryskiwacz nie będzie używany przez dłuższy czas, opróżniaj 
zbiornik czystej wody, aby nie dopuścić do rozwoju glonów.
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BHP podczas stosowania środków ochrony roślin

Podczas pracy ze środkami ochrony roślin zachowaj szczególną ostrożność.

± OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do pracy załóż ubranie chroniące przed działaniem środków ochrony roślin.

Ochrona osobista
W zależności od rodzaju używanych środków chemicznych należy stosować ubranie i sprzęt ochronny:

• Rękawice

• Obuwie wodoodporne

• Kapelusz lub czapka z daszkiem

• Maska z respiratorem lub pochłaniaczem aktywnym

• Okulary ochronne

• Kombinezon odporny na działanie środków chemicznych

± OSTRZEŻENIE! Ubranie i sprzęt ochronny powinny być stosowane podczas przygotowywania opryskiwacza do pracy, 
napełniania zbiornika, zabiegu w polu oraz mycia opryskiwacza po zabiegu. Przestrzegaj instrukcji stosowania 
preparatu podanych przez producenta na etykiecie i/lub obowiązujących przepisów.

± OSTRZEŻENIE! Czysta woda powinna być zawsze dostępna, zwłaszcza przy napełnianiu opryskiwacza środkami 
chemicznymi.

± OSTRZEŻENIE! Bezpośrednio po zabiegu opryskiwacz należy dokładnie umyć.

± OSTRZEŻENIE! Łączne stosowanie różnych środków chemicznych jest dozwolone tylko wtedy, gdy zezwala na to 
instrukcja producenta preparatów. 

± OSTRZEŻENIE! Zawsze przed zmianą stosowanego środka chemicznego dokładnie umyj opryskiwacz.

± OSTRZEŻENIE! Za środki ostrożności, które należy podjąć w celu prawidłowego użytkowania produktów, odpowiada 
wyłącznie ich producent poprzez umieszczenie informacji na opakowaniu lub udostępnienie odpowiedniej 
dokumentacji.
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Obsługa rozwadniacza TurboFiller

Do rozwadniacza TurboFiller wprowadza się środki chemiczne, które zostaną wymieszane z wodą w zbiorniku głównym.

Pojemność: około 35 litrów.

Przed rozpoczęciem użytkowania
• Podnieś uchwyt (A), aby odblokować położenie rozwadniacza 

TurboFiller.

• Chwyć uchwyt i pociągnij rozwadniacz TurboFiller do siebie.

• Całkowicie obniż rozwadniacz TurboFiller.

• Podnieś pokrywę (B) z prawej strony i otwórz ją całkowicie.

• Umieść środki chemiczne do opryskiwania tutaj, aby napełnić nimi 
rozwadniacz TurboFiller.

Po zakończeniu użytkowania
• Wyczyść wnętrze rozwadniacza TurboFiller za pomocą myjki ciśnieniowej, aby usunąć pozostałości po środkach 

chemicznych.

• Umieść myjkę ciśnieniową w położeniu przechowywania.

• Zamknij pokrywę na górze wlewu rozwadniacza TurboFiller.

• Chwyć uchwyt i pchnij rozwadniacz TurboFiller do góry.

• Dociśnij rozwadniacz TurboFiller ponownie do położenia przechowywania aż do zablokowania.

μ UWAGA! Przed odblokowaniem zawsze trzymaj rękę na dźwigni, aby nie dopuścić do gwałtownego ruchu 
rozwadniacza TurboFiller!

Na następnej stronie znajduje krótki opis sposobu obsługi zaworów za pomocą dźwigni po stronie rozwadniacza TurboFiller. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższych sekcjach niniejszej instrukcji dotyczącej procedury obsługi 
rozwadniacza TurboFiller podczas uzupełniania środków chemicznych.
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Zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller 
Zawór używany wraz z rozwadniaczem TurboFiller. Zawór ma 2 
ustawienia: Zawsze otwarty lub normalnie zamknięty ze sprężyną. 

Otwórz zawór poprzez pociągnięcie dźwigni w górę, aby środki ochrony 
roślin zostały pobrane przez TurboFiller i przeniesione do zbiornika 
głównego.

Zawór TurboDeflector
Zawór TurboDeflector aktywuje układ płuczący Vortex w rozwadniaczu 
TurboFiller. Podnieś dźwignię do pozycji otwartej, aby uruchomić 
deflektor.

Płukanie opakowań środków ochrony roślin
Górna dźwignia jest używana w dwóch celach:

1. Kiedy pokrywa rozwadniacza TurboFiller jest otwarta: 

do mycia pustych opakowań. Nasuń pojemnik na dyszę płuczki 
obrotowej w środkowej części rozwadniacza TurboFiller, aby 
wypłukać jego wnętrze.

2. Kiedy pokrywa rozwadniacza TurboFiller jest zamknięta: 

użyj dźwigni do przepłukania zasobnika po zakończeniu 
napełniania opryskiwacza środkami chemicznymi.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie naciskaj tej dźwigni, jeśli dysza z wieloma otworami nie znajduje się całkowicie wewnątrz 
opakowania, aby operator nie został polany cieczą użytkową! Ryzyko obrażeń i wycieku na podłoże.
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Wprowadzanie płynnych środków chemicznych z wykorzystaniem rozwadniacza TurboFiller

μ UWAGA! W przypadku wprowadzania środków chemicznych do opryskiwacza zalecamy używanie rozwadniacza 
TurboFiller.

1. Napełnij zbiornik opryskiwacza wodą przynajmniej do 1/3 
objętości (jeśli instrukcja na etykiecie środka nie zawiera innej 
wartości).

2. Ustaw zawór ssawny w położeniu „pobór ze zbiornika głównego”. 
Zawór ciśnieniowy SmartValve ustaw w położeniu „Ciśnieniowe 
opróżnianie/TurboFiller” lub w zamkniętym położeniu 
nieużywanej funkcji. Zawór mieszadła ma ustawioną wartość 
wynoszącą około 50%.

μ UWAGA! Jeśli woda jest doprowadzana z zewnętrznego 
zbiornika, można kontynuować proces, wykonując jednocześnie kolejne czynności.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed przestawieniem zaworu ciśnieniowego SmartValve w pozycję „opróżnianie 
ciśnieniowe/rozwadniacz TurboFiller” upewnij się, że obudowa szybkozłącza jest prawidłowo i bezpiecznie 
zamocowana do przyłącza napełniania ustawionego w pozycji zablokowanej. W przeciwnym razie może dojść do 
skażenia środowiska i odniesienia obrażeń, gdy obudowa szybkozłącza zostanie odrzucona pod wpływem 
wysokiego ciśnienia. Jeśli występuje problem z prawidłową instalacją przesmaruj powierzchnię uszczelki oraz 
przyłącze smarem.

3. Włącz pompę i ustaw prędkość obrotową WOM maksymalnie na 540 obr./min.

4. Otwórz pokrywę rozwadniacza TurboFiller. Odmierz odpowiednią ilość środka chemicznego i wprowadź do 
rozwadniacza.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Podczas wprowadzania środków chemicznych do opryskiwacza zawsze zakładaj maskę 
ochronną na twarz i stosuj inne odpowiednie środki bezpieczeństwa.

μ UWAGA! Skala zasobnika może zostać użyta tylko wtedy, gdy opryskiwacz stoi na równym terenie. W celu uzyskania 
większej dokładności zalecane jest użycie wyskalowanego pojemnika.

5. Włącz układ przenoszący zasobnika, otwierając zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller. Środek chemiczny zostanie 
skierowany do zbiornika głównego.   Gdy środek chemiczny zniknie z zasobnika, zawór ssawny rozwadniacza 
TurboFiller powinien pozostać otwarty jeszcze przez co najmniej 20 sekund, aby cały środek znajdujący się w wężach 
układu przenoszącego został doprowadzony do zbiornika głównego.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeśli rozwadniacz TurboFiller i węże układu przenoszącego nie zostaną całkowicie opróżnione, 
środek chemiczny może zostać zassany ze zbiornika głównego.

6. Jeśli opakowanie środków ochrony roślin zostało opróżnione, można je opłukać za pomocą płuczki opakowań 
środków ochrony roślin. Nasuń opakowanie na zraszacz i uruchom proces czyszczenia opakowania.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie naciskaj dźwigni zaworu, jeśli zraszacz płuczki nie znajduje się całkowicie wewnątrz 
opakowania, aby nie dopuścić do skażenia swojej odzieży/ciała.

μ UWAGA! Przy użyciu płuczki opakowania płukane są cieczą użytkową ze zbiornika głównego. Przed zwrotem 
opakowań przepłucz je dodatkowo kilkakrotnie czystą wodą.

7. Umyj rozwadniacz TurboFiller czystą wodą ze zbiornika wody do płukania lub ze zbiornika zewnętrznego, włączając 
tryb zasysania. Gdy woda użyta do płukania zniknie z zasobnika, zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller powinien 
pozostać otwarty jeszcze przez co najmniej 20 sekund, aby cała woda znajdująca się w wężach układu przenoszącego 
została doprowadzona do zbiornika głównego.

μ UWAGA! Jeśli układ nie zostanie przepłukany czystą wodą, układ spłukujący zasobnika przepłucze zasobnik cieczą 
użytkową. Rozwadniacz TurboFiller należy zawsze umyć po zakończeniu opryskiwania, kiedy czyszczony jest cały 
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opryskiwacz. Czyszczenie po ostatnim napełnieniu i przed rozpoczęciem opryskiwania nie zapewnia czystości 
rozwadniacza TurboFiller.

8. Po wypłukaniu zasobnika zamknij zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller. Zamknij pokrywę.

9. Ustaw zawór mieszadła w położeniu „mieszanie”.

μ UWAGA! Jeśli wytwarza się piana, wyłącz mieszadło.

10. Po dokładnym wymieszaniu cieczy użytkowej ustaw dźwignię 
zaworu ciśnieniowego SmartValve w pozycji „opryskiwanie”. 
Podczas opryskiwania plonów mieszadło kontynuuje pracę.

Wprowadzenie proszkowych środków chemicznych z wykorzystaniem rozwadniacza TurboFiller

1. Napełnij zbiornik opryskiwacza wodą przynajmniej do 1/2 
objętości (jeśli instrukcja na etykiecie środka nie zawiera innej 
wartości). Patrz sekcja „Napełnianie wodą”.

2. Ustaw uchwyt zaworu ssawnego w położeniu „zbiornik główny”. 

Zawór ciśnieniowy SmartValve ustaw w położeniu „Ciśnieniowe 
opróżnianie/TurboFiller” lub w zamkniętym położeniu 
nieużywanej funkcji.

W razie potrzeby ustaw zawór mieszania w położeniu „mieszanie”. 
Całkowicie otwarty zawór mieszania powoduje bardzo słabe 
zasysanie z rozwadniacza TurboFiller, całkowicie zamknięty zawór mieszania powoduje zatrzymanie mieszania 
podczas przekazywania proszku do zbiornika, co powoduje słabe zmieszanie. Wybierz własne ustawienie tego zaworu. 

Zamknij pozostałe zawory.

μ UWAGA! W celu zwiększenia intensywności zasysania z rozwadniacza TurboFiller można zamknąć zawór mieszania.

μ UWAGA! Jeśli woda jest doprowadzana z zewnętrznego zbiornika, można kontynuować proces, wykonując 
jednocześnie kolejne czynności.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed przestawieniem zaworu ciśnieniowego SmartValve w pozycję „opróżnianie 
ciśnieniowe/rozwadniacz TurboFiller” upewnij się, że obudowa szybkozłącza jest prawidłowo i bezpiecznie 
zamocowana do przyłącza napełniania ustawionego w pozycji zablokowanej. W przeciwnym razie może dojść do 
skażenia środowiska i odniesienia obrażeń, gdy obudowa szybkozłącza zostanie odrzucona pod wpływem 
wysokiego ciśnienia! Jeśli występuje problem z prawidłową instalacją przesmaruj powierzchnię uszczelki oraz 
przyłącze smarem.

3. Włącz pompę i ustaw jej prędkość maksymalnie na 540 obr./min.

4. Otwórz pokrywę rozwadniacza TurboFiller. Otwórz zawór TurboDeflector oraz zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller.

5. Odmierz odpowiednią ilość proszkowego środka chemicznego i wprowadź do rozwadniacza. Środek chemiczny 
zostanie natychmiast rozwodniony i skierowany do zbiornika głównego. Gdy środek chemiczny zniknie z zasobnika, 
zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller musi być otwarty jeszcze przez co najmniej 20 sekund, aby cały środek 
znajdujący się w wężach układu przenoszącego został doprowadzony do zbiornika głównego.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeśli rozwadniacz TurboFiller i węże układu przenoszącego nie zostaną całkowicie opróżnione, 
środek chemiczny może zostać zassany ze zbiornika głównego.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Podczas wprowadzania środków chemicznych do opryskiwacza zawsze zakładaj maskę 
ochronną na twarz i stosuj inne odpowiednie środki bezpieczeństwa.
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6. Jeśli opakowanie środków ochrony roślin zostało opróżnione, można je opłukać za pomocą płuczki opakowań 
środków ochrony roślin. Nasuń opakowanie na zraszacz i naciśnij zawór płuczki umieszczony z boku rozwadniacza.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie naciskaj dźwigni zaworu, jeśli zraszacz płuczki nie znajduje się całkowicie wewnątrz 
opakowania, aby nie dopuścić do skażenia operatora sprzętu.

μ UWAGA! Przy użyciu płuczki opakowania płukane są cieczą użytkową ze zbiornika głównego. Przed zwrotem 
opakowań przepłucz je dodatkowo kilkakrotnie czystą wodą.

7. Umyj rozwadniacz TurboFiller czystą wodą ze zbiornika wody do płukania lub ze zbiornika zewnętrznego, włączając 
tryb zasysania. Gdy woda użyta do płukania zniknie z zasobnika, zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller musi być 
otwarty jeszcze przez co najmniej 20 sekund, aby cała woda znajdująca się w wężach układu przenoszącego została 
doprowadzona do zbiornika głównego.

μ UWAGA! Jeśli układ nie zostanie przepłukany czystą wodą, układ spłukujący zasobnika przepłucze zasobnik cieczą 
użytkową. Rozwadniacz TurboFiller należy zawsze umyć po zakończeniu opryskiwania, kiedy czyszczony jest cały 
opryskiwacz. Czyszczenie po ostatnim napełnieniu i przed rozpoczęciem opryskiwania nie zapewnia czystości 
rozwadniacza TurboFiller.

8. Po wypłukaniu zasobnika zamknij zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller. Zamknij pokrywę.

9. Jeśli zawór mieszania jest zamknięty, ustaw go w położeniu „mieszanie”.

10. Po dokładnym wymieszaniu cieczy użytkowej ustaw dźwignię 
zaworu ciśnieniowego SmartValve w pozycji „opryskiwanie”. 
Podczas opryskiwania plonów mieszadło kontynuuje pracę.

μ UWAGA! Jeśli wytwarza się piana, wyłącz mieszadło.

Mieszanie przed wznowieniem pracy opryskiwacza

Jeśli opryskiwanie zostało na pewien czas przerwane, w przypadku niektórych środków ochrony roślin może nastąpić silne 
osiadanie zawiesiny. Przed wznowieniem oprysku konieczne może być wymieszanie osiadłej zawiesiny.

1. Ustaw zawór ssawny w położeniu „pobór ze zbiornika głównego”. 
Zawór ciśnieniowy SmartValve ustaw w położeniu „Ciśnieniowe 
opróżnianie/TurboFiller” lub w położeniu nieużywanej funkcji i 
obróć zawór mieszadła w kierunku położenia „Mieszanie”.

2. Włącz pompę i ustaw prędkość obrotową WOM maksymalnie na 
540 obr./min.

3. Pozostaw opryskiwacz w trybie mieszania na co najmniej 10 min.

4. Zabieg można teraz wznowić. Ustaw zawór ciśnieniowy 
SmartValve w pozycji „opryskiwanie” i rozpocznij pracę.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed przestawieniem zaworu ciśnieniowego SmartValve w pozycję „opróżnianie 
ciśnieniowe/rozwadniacz TurboFiller” upewnij się, że obudowa szybkozłącza jest prawidłowo i bezpiecznie 
zamocowana do przyłącza napełniania ustawionego w pozycji zablokowanej. W przeciwnym razie może dojść do 
skażenia środowiska i odniesienia obrażeń, gdy obudowa szybkozłącza zostanie odrzucona pod wpływem 
wysokiego ciśnienia. Jeśli występuje problem z prawidłową instalacją przesmaruj powierzchnię uszczelki oraz 
przyłącze smarem.
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Płukanie rozwadniacza TurboFiller

÷ INFORMACJA! Zasysanie ze zbiornika do płukania lub zbiornika 
zewnętrznego należy wykonać przy użyciu czystej wody. 

Płukanie rozwadniacza TurboFiller oraz pojemników po środkach 
ochrony roślin można przeprowadzać na następujące sposoby:

Czyszczenie pustych pojemników — pokrywa rozwadniacza 
TurboFiller jest otwarta
1. Nasuń opakowanie na dyszę płuczki obrotowej w rozwadniaczu 

TurboFiller, aby dysza znalazła się całkowicie wewnątrz 
opakowania.

2. Naciśnij jednocześnie dźwignię płuczki i zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller. Pojemnik po środku ochrony roślin 
zostanie wypłukany przez dyszę płuczki, a płyn użyty do płukania zostanie usunięty z rozwadniacza TurboFiller.

Płukanie rozwadniacza TurboFiller — pokrywa rozwadniacza TurboFiller zamknięta
1. Zamknij pokrywę rozwadniacza TurboFiller.

2. Ustaw zawór ssawny SmartValve w pozycji „zbiornik wody do płukania” lub „zewnętrzne urządzenie napełniające”, jeśli 
jest dostępna czysta woda.

3. Otwórz zawór TurboDeflector  na 1 minutę, aby przewody cieczowe pobrały odpowiednią ilość czystej wody.

4. Naciśnij jednocześnie dźwignię płuczki opakowań środków ochrony roślin i zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller. 
Zasobnik zostanie wypłukany przez dyszę płuczki, a płyn użyty do płukania zostanie usunięty z rozwadniacza 
TurboFiller.

5. Płucz zasobnik przez 30-40 sekund.

6. Otwórz pokrywę i sprawdź, czy rozwadniacz TurboFiller jest pusty. Jeśli nie, ponownie zamknij pokrywę, wciśnij zawór 
ssawny i poczekaj, aż rozwadniacz zostanie opróżniony.

7. Po zakończeniu ostatniego cyklu płukania, gdy woda użyta do płukania zniknie z zasobnika, zawór ssawny 
rozwadniacza TurboFiller musi być otwarty jeszcze przez co najmniej 20 sekund, aby cała woda znajdująca się w 
wężach układu przenoszącego została doprowadzona do zbiornika głównego.

μ UWAGA! Rozwadniacz TurboFiller należy dokładnie oczyścić po zakończeniu opryskiwania. Ma to na celu 
zagwarantowanie jego czystości przed zabiegami w innych uprawach, które mogą być wrażliwe na poprzednio 
używane substancje chemiczne. Szczegółowe informacje podano w części „Czyszczenie” na stronie 127.

BoomPrime

Układ BoomPrime działa automatycznie i jest aktywowany podczas przygotowywania opryskiwacza do pracy:

1. Rozłóż belkę i włącz WOM.

2. W razie potrzeby dla zaworu ciśnieniowego wybierz ustawienie 
„opryskiwanie”, dla zaworu ssawnego ustawienie „zbiornik główny”, 
a dla zaworu mieszadła ustawienie „mieszanie”.

3. Ustaw ciśnienie robocze, które zostanie zastosowane podczas 
opryskiwania.

4. Belka zostanie całkowicie odpowietrzona w ciągu 1-2 minut.

Jeśli po zamknięciu co najmniej jednej sekcji podczas opryskiwania 
ciecz zacznie wydostawać się z rozpylaczy, wykonaj następujące 
czynności:

1. Wyreguluj ciśnienie za pomocą zaworu regulacji ciśnienia układu BoomPrime.

2. Przestaw zawór ciśnieniowy w pozycję „zbiornik główny”.

3. Odłącz WOM.

Informacje na temat regulacji układu BoomPrime znajdują się w temacie „Regulacja układu BoomPrime” na stronie 71.

!
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BoomFlush — czyszczenie ręczne

Jeśli na końcach przewodów belki są zamontowane zawory BoomFlush, procedura mycia przebiega następująco:

1. Umyj opryskiwacz dwukrotnie zgodnie z podstawową procedurą.

2. Otwórz ręką wszystkie zawory BoomFlush.

3. Umyj opryskiwacz po raz trzeci.

4. Zamknij zawory BoomFlush.

± OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć zanieczyszczenia gleby, zawory BoomFlush należy otwierać dopiero na ostatnim etapie 
mycia!

Przed powrotem do napełnienia opryskiwacza

Jeśli opryskiwacz ma zostać ponownie napełniony w gospodarstwie lub w innym miejscu, a zajmie to pewien czas, 
ewentualnie gdy środek używany ma tendencję do sedymentacji, należy w pierwszej kolejności przepłukać układ cieczowy.

Rozcieńcz pozostałości i wypryskaj na uprawę. Przed powrotem do gospodarstwa opłucz opryskiwacz urządzeniem do 
mycia zewnętrznego (wyposażenie dodatkowe). 

± OSTRZEŻENIE! Zawsze należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów.

Parkowanie opryskiwacza

Aby nie doszło do skażenia miejscowego, opryskiwacz powinien zawsze być parkowany w miejscu mycia/napełniania lub 
pod dachem. 

Dzięki temu w czasie deszczu nie zostaną spłukane z opryskiwacza pozostałości środków chemicznych. 

• Parkowanie w miejscu mycia/napełniania ma na celu bezpieczne odprowadzenie zanieczyszczeń.

• Maszynę należy zawsze parkować w miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci, zwierzęta ani osoby 
nieupoważnione.

• Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów podczas parkowania opryskiwacza.
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Nawóz płynny

Ciśnienie oprysku
Jeśli uprawy są opryskiwane nawozem płynnym zamiast pestycydami, w celu uzyskania żądanej wydajności (l/ha) zwiększ 
ciśnienie oprysku.

Zazwyczaj nawóz płynny jest gęstszy niż woda i ciecze użytkowe, dlatego też dla uzyskania tego samego efektu (l/ha) należy 
wyregulować ciśnienie opryskiwania. 

Przykład:

Wydatek rozpylaczy to 2,40 l/min przy ciśnieniu 3,0 bar. Gęstość nawozu płynnego wynosi 1,20 g/cm³. 

Pomnóż wartość ciśnienia przez wartość gęstości: 3,0 × 1,20 = 3,6.

Skorygowane ciśnienie oprysku nawozem płynnym wynosi 3,6 bar.

W poniższej tabeli podano skorygowane wartości ciśnienia dla różnych gęstości nawozów płynnych.

μ UWAGA! Wartości ciśnienia poniżej 1,5 bar i powyżej 5,0 bar wykraczają poza zakres dozwolony dla rozpylaczy.

÷ INFORMACJA! Gęstość konkretnego płynnego nawozu można odczytać z jego opakowania albo dołączonej karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS). 

Dodatkowe informacje

W poradniku firmy HARDI zatytułowanym Technika opryskiwania można znaleźć dodatkowe informacje na następujące 
tematy:

• Kalibracja opryskiwacza

• Dobór rozpylaczy

• Zużycie rozpylaczy

• Rozkład oprysku

• Ciśnienie oprysku

• Ilość wody

• Wpływ warunków pogodowych na oprysk

• Przydatne wzory 

W przypadku wyposażenia dodatkowego skorzystaj z odnośnych instrukcji obsługi lub skontaktuj się z firmą HARDI.

Gęstość płynnego nawozu (g/cm³)

1,10 1,15 1,20 1,30 1,40

Skalibrowane ciśnienie (w barach) podczas 
opryskiwania pestycydami

Regulowane ciśnienie (w barach) podczas opryskiwania płynnym nawozem

1,5 1,7 1,7 1,8 2,0 2,1

2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8

2,5 2,8 2,9 3,0 3,3 3,5

3,0 3,3 3,5 3,6 3,9 4,2

3,5 3,9 4,0 4,2 4,6 4,9

4,0 4,4 4,6 4,8 5,2 5,6

4,5 5,0 5,2 5,4 5,9 6,3

5,0 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0
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Eksploatacyjne wartości graniczne

Analizując dostępną wydajność opryskiwacza, należy pamiętać o granicznych wartościach jego możliwości.

• Maksymalna prędkość jazdy

• Ustawienie ciśnienia 

• Maksymalne/minimalne natężenie przepływu

Eksploatacyjne wartości graniczne opryskiwacza są ściśle uzależnione od następujących parametrów:

1. Wydatek pompy

2. Szerokość belki

3. Rozmiar rozpylacza

W poniższej tabeli podano obliczone eksploatacyjne wartości graniczne dawki cieczy przy jeździe z różną prędkością.

÷ INFORMACJA! Typ rozpylacza to standardowy rozpylacz płaskostrumieniowy. Zastosowanie innych (specjalnych) 
rozpylaczy powoduje zmianę otrzymanych wyników. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą HARDI.

μ UWAGA! Podczas zabiegu zaleca się jazdę z prędkością nie wyższą niż 16 km/h.

μ UWAGA! Zakres ciśnień rozpylaczy to 1,5–5 bar (z wyjątkiem rozpylaczy HARDI INJET, które pracują pod ciśnieniem 3–
8 bar). Ciśnienie oprysku powinno się mieścić w tych granicach.

μ UWAGA! Kombinacje rozmiarów rozpylaczy i konfiguracji opryskiwacza podane w poniższej tabeli są niewłaściwe, 
ponieważ przy oprysku z maksymalną dawką cieczy (l/ha) nie można osiągnąć maksymalnego ciśnienia 5 bar 
dopuszczalnego dla rozpylaczy. Wynika to z konstrukcji rozpylaczy.

÷ INFORMACJA! Zgodnie z normami ochrony środowiska dla opryskiwaczy (ISO 16119/dyrektywa 2009/127/WE z 
nowelizacją 2006/42/WE) operator powinien być w stanie wykorzystywać cały zakres ciśnień. 

Rozmiar 
rozpylaczy, typ 
HARDI ISO F-110

Min. dawka 
cieczy (l/ha) 
przy 4 km/h

Maks. dawka 
cieczy (l/ha) 
przy 4 km/h

Min. dawka 
cieczy (l/ha) 
przy 8 km/h

Maks. dawka 
cieczy (l/ha) 
przy 8 km/h

Min. dawka 
cieczy (l/ha) 
przy 12 km/h

Maks. dawka 
cieczy (l/ha) 
przy 12 km/h

Min. dawka 
cieczy (l/ha) 
przy 16 km/h

Maks. dawka 
cieczy (l/ha) 
przy 16 km/h

02 (żółty) 171 309 86 155 57 103 43 77

025 (fioletowy) 213 387 107 194 71 129 53 97

03 (niebieski) 255 465 128 233 85 155 64 116

04 (czerwony) 339 621 170 311 113 207 85 155

05 (brązowy) 423 774 212 387 141 258 106 194

06 (szary) 510 930 255 465 170 310 128 233

08 (biały) 678 1239 339 620 226 413 170 310

10 (jasnoniebieski) 849 1548 425 774 283 516 212 387

Nieodpowiednia kombinacja

Model pompy Szerokość belki Rozmiar rozpylacza

464-10 36-39 m 06 (szary)

464-10 27-39 m 08 (biały)

464-10 Wszystkie 10 (jasnoniebieski)W
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Czyszczenie

Informacje ogólne

Aby opryskiwacz służył długo i niezawodnie, należy utrzymywać go w dobrym stanie, stosując się do poniższych 
wytycznych z zakresu konserwacji i serwisowania.

μ UWAGA! Zawsze czytaj poszczególne akapity i punkty. Przed przystąpieniem do pracy dokładnie przeczytaj instrukcję 
serwisowania/konserwacji. Jeśli pewna część instrukcji jest niejasna lub jeśli zakres zalecanych prac przekracza Twoje 
możliwości, pozostaw ich wykonanie wyspecjalizowanemu dealerowi HARDI.

μ UWAGA!

Czysty opryskiwacz jest bezpieczniejszy.

Czysty opryskiwacz jest zawsze gotowy do działania.

Czysty opryskiwacz jest odporny na uszkodzenia przez środki chemiczne.

Zalecenia
• Przeczytaj instrukcję stosowania środka chemicznego na etykiecie. Zwróć uwagę na zasady BHP, środki ochrony 

osobistej i polecane detergenty do mycia opryskiwacza. Przeczytaj instrukcję stosowania detergentów. Jeśli opisana 
jest tam procedura mycia opryskiwacza, ściśle się do niej zastosuj.

• Zapoznaj się obowiązującymi przepisami w zakresie zagospodarowania pozostałości cieczy użytkowej i postępowania 
ze skażoną wodą po płukaniu zbiornika i instalacji. W razie potrzeby skontaktuj się z miejscowym Inspektoratem 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

• Pozostałości cieczy użytkowej zazwyczaj mogą być rozpylone na polu lub innym terenie uprawnym. Nie rozpylaj 
pozostałości cieczy użytkowej zawsze w tym samym miejscu i zachowuj odpowiednią odległość od środowiska 
wodnego. Nie należy dopuszczać do wycieku ani spływania pozostałości cieczy użytkowej do strumieni, cieków 
wodnych, rowów, studni, źródeł itp. Ponadto nie należy dopuszczać do przedostawania się pozostałości po myciu z 
obszaru czyszczenia do ścieków. Pozostałości po myciu mogą być także gromadzone w odpowiednim zbiorniku, 
rozcieńczane i rozpylane na dużych obszarach uprawnych — patrz także „Miejsce do napełniania/mycia — 
wymagania” na stronie 113.

• Mycie rozpoczyna się od kalibracji, ponieważ dokładne skalibrowanie opryskiwacza pozwala na minimalizację 
pozostałości cieczy użytkowej po zabiegu.

• Dobrą praktyką jest mycie opryskiwacza bezpośrednio po zabiegu i utrzymywanie go zawsze w gotowości do 
kolejnych zadań. Mycie opryskiwacza przedłuża jego trwałość. Jeśli w aktywnych składnikach jest wysokie stężenie 
kwasów albo chlorków, ewentualnie jeśli ciecz użytkowa działa agresywnie, zalecane jest oczyszczenie opryskiwacza 
od wewnątrz. W celu uzyskania optymalnych efektów należy używać środka myjącego zalecanego przez firmę HARDI, 
np. produktu AllClearExtra.

• Niekiedy konieczne jest pozostawienie cieczy w zbiorniku na pewien czas, np. do momentu aż warunki pogodowe 
pozwolą na kontynuowanie zabiegu. W takim przypadku opryskiwacz należy zabezpieczyć przed osobami 
postronnymi, dziećmi i zwierzętami.

• Jeśli stosowany środek chemiczny działa agresywnie, zalecane jest pokrycie wszystkich metalowych części 
opryskiwacza substancją antykorozyjną.

• Opryskiwacz należy zawsze parkować pod dachem, aby deszcze nie spłukiwały środków ochrony roślin i aby nie doszło 
do miejscowego skażenia gleby. Jeśli opryskiwacz jest parkowany na otwartej przestrzeni, należy go zostawiać w 
miejscu napełniania/mycia, aby nie dopuścić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się środków ochrony roślin.W
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Skrócona instrukcja obsługi — czyszczenie

μ UWAGA! Prędkość pompy 250-280 obr./min

A. Pełne mieszanie.

B. Przed zmianą ustawienia zaworu odczekaj 3 sekundy.

C. Co najmniej 45 sekund, gdy rozpylacze są wyłączone.

D. Kontynuuj opryskiwanie, aż z rozpylaczy zacznie wydobywać się powietrze.

E. Co najmniej 45 sekund, gdy rozpylacze są wyłączone.

F. Kontynuuj opryskiwanie, aż z rozpylaczy zacznie wydobywać się powietrze.

1/61/6

1/61/6

4 x    1/64 x    1/6

A

B C D

E F
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Standardowe mycie

μ UWAGA! Dotyczy mycia pomiędzy poszczególnymi zabiegami opryskiwania, gdy rośliny nie są zbyt wrażliwe na 
rozpylane wcześniej środki chemiczne.

1. Włącz pompę, gdy silnik pracuje na biegu jałowym, aby prędkość pompy była możliwie jak najniższa (ok. 250/550 
obr./min, w zależności od typu pompy).

2. Ustaw zawór ssawny w pozycji , a zawór ciśnieniowy w pozycji  i poczekaj na odessanie około 1/6 zawartości 
zbiornika wody do płukania do zbiornika głównego. 

Pełne mieszanie powinno trwać około 20 sekund, po czym należy całkowicie zamknąć zawór mieszadła.

3. Ustaw zawór ssawny w pozycji , a zawór ciśnieniowy w pozycji  przy wszystkich wyłączonych sekcjach belki 
na około 45 sekund.

4. Włącz wszystkie sekcje na belce. Kontynuuj opryskiwanie, aż z rozpylaczy zacznie wydobywać się powietrze. W 
przypadku spadku ciśnienia zamknij zawór regulacyjny, naciskając przycisk  do czasu zaświecenia żółtej diody LED 
na zaworze. Po całkowitym opróżnieniu belki naciśnij przycisk  na kilka sekund, aby zapobiec skokowi ciśnienia.

Powtórz 5-krotnie trzy następujące kroki:

5. Ustaw zawór ssawny w pozycji , a zawór ciśnieniowy w pozycji  i poczekaj na odessanie około 1/6 zawartości 
zbiornika wody do płukania do zbiornika głównego.

6. Ustaw zawór ssawny w pozycji , a zawór ciśnieniowy w pozycji  przy wszystkich sekcjach wyłączonych na 
około 45 sekund.

7. Włącz wszystkie sekcje. Kontynuuj opryskiwanie, aż z rozpylaczy zacznie wydobywać się powietrze. W przypadku 
spadku ciśnienia zamknij zawór regulacyjny, naciskając przycisk  do czasu zaświecenia żółtej diody LED na zaworze. 
Gdy belka jest całkowicie pusta, naciśnij , aby system automatycznie zapobiegł skokom ciśnienia przed kolejnym 
uruchomieniem.
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Płukanie zbiornika i układu cieczowego

μ UWAGA! Dokładne mycie opryskiwacza należy wykonać przed rozpoczęciem opryskiwania roślin, które są bardzo 
wrażliwe na rozpylane wcześniej środki chemiczne, a także gdy opryskiwacz nie będzie używany przez dłuższy czas.

÷ INFORMACJA! Przed wykonaniem opisanej tu procedury mycia należy przeprowadzić mycie standardowe. 

• Podczas płukania opryskiwacza stosuj środki ochrony osobistej. Użyj odpowiedniego detergentu oraz w razie potrzeby 
odpowiedniego dezaktywatora środków ochrony roślin.

• Umyj zewnętrzną powierzchnię opryskiwacza. W razie potrzeby użyj odpowiedniego detergentu.

1. Usuń filtry zbiornika i ssawne i oczyść opryskiwacz. Uważaj, aby nie uszkodzić wkładu (sitka) filtra. Załóż ponownie 
górną pokrywę filtra ssawnego. Gdy opryskiwacz jest już całkowicie czysty, zamontuj wszystkie filtry.

2. Podczas pracy pompy opłucz zbiornik wewnątrz. Pamiętaj o wyczyszczeniu górnej części zbiornika. Przepłucz 
wszystkie używane podczas zabiegu elementy układu cieczowego. Przed otwarciem zaworów sekcyjnych i 
rozpyleniem pozostałości cieczy zadecyduj, czy należy to zrobić na polu czy w innym miejscu.

3. Po wypryskaniu popłuczyn napełnij zbiornik czystą wodą co najmniej do 1/5 objętości. Niektóre środki ochrony roślin 
wymagają napełnienia całego zbiornika. Dodaj odpowiedni detergent i/lub dezaktywator. Do mycia opryskiwacza 
zalecane jest używanie specjalnych detergentów, które jednocześnie smarują zawory kulowe itp.

4. Uruchom pompę i przepłucz wszystkie używane podczas zabiegu elementy układu cieczowego. Zaworów sekcyjnych 
należy użyć na samym końcu. Przez pewien czas pozostaw opryskiwacz pod działaniem detergentu/dezaktywatora. 
Sprawdź zalecenia.

5. Opróżnij zbiornik, uruchom pompę i pozwól jej pracować na sucho przez pewien czas. Opłucz zbiornik wewnątrz 
ponownie, uruchom pompę i pozwól jej pracować na sucho przez pewien czas.

6. Wyłącz pompę. Jeśli środek ochrony roślin ma tendencję do zapychania rozpylaczy, wymontuj je i wyczyść.

7. Zamontuj wszystkie filtry i dysze i odstaw opryskiwacz na miejsce postoju. Jeśli z doświadczenia wynika, że 
zastosowany środek ochrony działa szczególnie agresywnie, pozostaw opryskiwacz z otwartą pokrywą zbiornika.

μ UWAGA! Podczas wypryskiwania popłuczyn na traktowane wcześniej uprawy zaleca się zwiększenie prędkości 
roboczej i obniżenie ciśnienia oprysku do 1,5 bar.

μ UWAGA! Jeśli instrukcja stosowania środka chemicznego zaleca określoną procedurę mycia, należy się ściśle do niej 
stosować.

μ UWAGA! Po umyciu opryskiwacza myjką wysokociśnieniową zaleca się dokładne przesmarowanie całej maszyny.

Czyszczenie i konserwacja filtrów

Czyste filtry zapewniają, że:

• Podzespoły opryskiwacza, takie jak zawory i przepony pompy, nie są narażone na uszkodzenia.

• Rozpylacze nie zapychają się podczas zabiegu.

• Wydłuża się trwałość pompy. Zablokowany filtr ssawny powoduje zjawisko kawitacji działającej destruktywnie na 
pompę. Filtr ssawny jest głównym filtrem zabezpieczającym opryskiwacz. Regularnie sprawdzaj czystość filtra 
ssawnego.

Korzystanie ze środka czyszczącego

Zaleca się używanie odpowiednich środków czyszczących przeznaczonych do mycia opryskiwaczy rolniczych.

• Zaleca się używanie środków czyszczących, które zawierają odpowiedni środek smarny lub podobne dodatki.

• Jeśli z jakiegokolwiek powodu środek ten nie jest dostępny, należy zastosować wodę amoniakalną. Ważne jest, aby 
natychmiast po umyciu maszyny przepłukać obwód wodą z dodatkiem środka smarnego, aby nie doszło np. do 
zatarcia zaworów.

• Zastosowanie płynu niezamarzającego do chłodnic samochodowych (glikolu etylenowego) zabezpieczy zawory 
przed wyschnięciem i zatarciem.
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Korzystanie ze zbiornika wody do płukania i dysz płuczących

Wbudowany zbiornik wody do płukania może być używany do trzech różnych celów:

A. Pełne płukanie lub mycie wnętrza. Rozwadnianie na polu przed myciem.

B. Płukanie układu oprysku bez rozcieńczania zawartości zbiornika głównego. Płukanie, gdy główny zbiornik nie jest 
pusty.

C. Mycie opryskiwacza od zewnątrz (może być przeprowadzane wyłącznie po zakończeniu czynności „A”).

μ UWAGA! Przed przystąpieniem do przedstawionych procedur mycia konieczne jest uprzednie umycie TurboFillera 
(od razu po ostatnim napełnieniu środkami ochrony roślin). Jeśli rozwadniacz TurboFiller nie został umyty, umyj go 
przed przystąpieniem do poniższych procedur czyszczenia — patrz „Płukanie rozwadniacza TurboFiller” na 
stronie 123.
Pamiętaj, że podczas mycia rozwadniacza TurboFiller będzie używana woda ze zbiornika wody do płukania, przez co 
zmniejszy się ilość wody dostępnej na potrzeby poniższych procedur mycia.

μ UWAGA! Do zbiornika wody do płukania NIE NALEŻY dodawać żadnych środków czyszczących. Jeśli chcesz używać 
środków czyszczących, dodaj je do zbiornika głównego, np. poprzez rozwadniacz TurboFiller.

A. Pełne płukanie lub mycie wnętrza
Rozcieńczenie w polu pozostałości cieczy użytkowej w układzie oprysku i rozpylenie ich w polu przed myciem opryskiwacza.

÷ INFORMACJA! Takie płukanie jest wystarczające, jeśli opryskiwacz będzie wkrótce używany ponownie (np. 
następnego dnia) do oprysku tych samych lub podobnych upraw (nie występuje ryzyko wymieszania różnych 
środków ochrony roślin i uszkodzenia plonu).

± OSTRZEŻENIE! Jeżeli następnie będzie opryskiwana uprawa, która nie jest przystosowana do opryskiwania ostatnio 
używanym środkiem ochrony roślin, przeprowadź procedurę pełnego mycia. Patrz „Pełne mycie wnętrza (mycie na 
mokro)” na stronie 134.

± OSTRZEŻENIE! Nie wolno myć opryskiwacza, jeżeli grozi to zanieczyszczeniem wód powierzchniowych lub 
podziemnych! Za każdym razem myj maszynę w innym miejscu, aby nie doprowadzić do skażenia miejscowego 
spowodowanego nagromadzeniem pozostałości.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed rozpoczęciem procedury płukania sprawdź, czy zaślepka szybkozłącza ciśnieniowego 
opróżniania jest odpowiednio założona i zamocowana. Jeśli nie jest odpowiednio założona i zamocowana, może 
„wystrzelić” podczas procesu płukania i spowodować obrażenia operatora lub osób znajdujących się w pobliżu 
maszyny!

Ta procedura płukania obejmuje płukanie obwodu oprysku i zbiornika głównego. Przebiega w następujący sposób:

1. Opróżnij opryskiwacz, wypryskując ciecz na tyle, na ile jest to możliwe. Zamknij zawór mieszadła (mieszanie 
wyłączone). Po wypłynięciu płynu z rozpylaczy pozwól pompie pracować jeszcze przez co najmniej 1 minutę, aby mieć 
pewność, że cały płyn został usunięty.

2. Ustaw zawór ssawny SmartValve w pozycji „Zbiornik wody do płukania”, a zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji 
„Zbiornik główny”. Ustaw zawór mieszadła w pozycji „Pełne mieszanie”.

3. Włącz pompę i ustaw obroty pompy na około 300 obr./min.

4. Przy tym ustawieniu zaworu zużyj 1/6 (około 75 l) wody ze zbiornika wody do płukania.

5. Przestaw zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycję „Opróżnianie ciśnieniowe/TurboFiller” na co najmniej 3 sekundy, 
aby wyzwolić i przepłukać zawór bezpieczeństwa. Rozwadniacz TurboFiller nie jest przepłukiwany podczas tej operacji.

6. Przestaw zawór mieszadła w pozycję „Płukanie FastFillera” i zużyj kolejną 1/6 (około 75 l) wody ze zbiornika wody do 
płukania w celu przepłukania przewodów FastFillera.

7. Zamknij wszystkie rozpylacze przyciskiem ON/OFF na dźwigni.
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8. Ustaw zawór ssawny SmartValve w pozycji „Zbiornik główny”, a zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji 
„Opryskiwanie”. Ustaw ciśnienie oprysku 3-5 bar. Jeśli ciśnienie jest ustawione poza tym zakresem, skuteczność 
płukania może być zbyt niska.

9. Pozwól wodzie płuczącej w głównym zbiorniku krążyć przez co najmniej 45 sekund przy zamkniętych rozpylaczach, 
aby przepłukać przewody powrotne z belki do zbiornika.

10. Otwórz wszystkie rozpylacze i jadąc po polu rozpyl wodę płuczącą z głównego zbiornika przez rozpylacze. Za każdym 
razem rób to w innym miejscu, aby rozprowadzać wodę płuczącą na większym obszarze. Kontynuuj, aż cały płyn 
zostanie usunięty ze sztywnych przewodów belki i rozpylaczy (usunięcie całości płynu może potrwać kilka minut).

11. Zamknij wszystkie rozpylacze głównym przyciskiem WŁ./WYŁ.

12. Ustaw zawór ssawny SmartValve w pozycji „Zbiornik wody do płukania”, a zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji 
„Płukanie zbiornika”. 

13. Zużyj na to kolejną 1/6 ilości (około 75 l). Filtr siatkowy zbiornika należy usunąć, aby nie utrudniał przepływu przez dyszę 
płuczącą.

14. Ustaw zawór ssawny SmartValve w pozycji „Zbiornik główny”, a zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji „opryskiwanie”. 
Pozwól płynowi krążyć przez co najmniej 30 sekund przy zamkniętych rozpylaczach, aby przepłukać przewody 
powrotne z belki do zbiornika.

15. Otwórz wszystkie rozpylacze przełącznikiem głównym WŁ./WYŁ. i rozpyl wodę płuczącą z głównego zbiornika przez 
rozpylacze, aż cały płyn zostanie usunięty ze sztywnych przewodów belki i rozpylaczy.

16. Powtórz czynności 11-14 kolejne 3 razy, zużywając 1/6 (około 75 l) wody ze zbiornika wody do płukania w każdym z 3 
kolejnych powtórzeń, aż do opróżnienia zbiornika.

17. Po zakończeniu procesu płukania zamknij rozpylacze głównym przyciskiem ON/OFF.

B: Płukanie, gdy główny zbiornik nie jest pusty
Ta procedura służy do płukania pompy, zaworu operacyjnego, przewodów cieczowych itp. w przypadku przerwania 
oprysku przed opróżnieniem zbiornika głównego (np. z powodu deszczu).

Płukanie układu cieczowego:

1. Ustaw zawór ssawny SmartValve w pozycji „zbiornik wody do płukania”. (Zawór ciśnieniowy SmartValve pozostaw w 
pozycji „opryskiwanie”).

÷ INFORMACJA! Główny przełącznik WŁ./WYŁ. na dźwigni musi znajdować się w ustawieniu WŁ. Zamknięcie głównego 
przełącznika ON/OFF spowoduje przepływanie wody płuczącej z powrotem do zbiornika głównego!

2. Zamknij zawór mieszadła (mieszanie wyłączone).

1. Wyłącz zawór przepłukiwania filtra ciśnieniowego Cyclone, aby nie rozcieńczać zawartości zbiornika głównego.

1. Włącz pompę i wypryskuj wodę ze zbiornika wody do płukania, aż ze sztywnych przewodów i rozpylaczy belki 
popłynie czysta woda.

1. Po zakończeniu wyłącz pompę.

μ UWAGA! Podczas wypryskiwania popłuczyn na opryskiwane wcześniej uprawy zaleca się zwiększenie prędkości 
roboczej (dwukrotnie, jeśli to możliwe) i obniżenie ciśnienia oprysku do 1,5 bar.

μ UWAGA! Jeśli instrukcja stosowania środka chemicznego zaleca określoną procedurę mycia, należy się ściśle do niej 
stosować.

C: Mycie opryskiwacza z zewnątrz
Ta procedura służy do umycia opryskiwacza od zewnątrz w polu, jeśli wystąpi taka potrzeba. W tym celu użyj urządzenia do 
mycia zewnętrznego.

÷ INFORMACJA! Przed przystąpieniem do mycia od zewnątrz sprawdź, czy zbiornik główny jest przepłukany („A”) i 
pusty! Wszelkie płyny pozostałe w zbiorniku głównym zostaną wymieszane z czystą wodą używaną do mycia od 
zewnątrz!
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÷ INFORMACJA! Około 100 l czystej wody w zbiorniku wody do płukania umożliwia około 15 minut płukania (myjka 
ciśnieniowa zużywa 6 litrów na minutę przy ciśnieniu 10 bar).

± OSTRZEŻENIE! Nie wolno myć opryskiwacza, jeżeli grozi to zanieczyszczeniem wód powierzchniowych lub 
podziemnych! Za każdym razem myj maszynę w innym miejscu, aby nie doprowadzić do skażenia miejscowego 
spowodowanego nagromadzeniem pozostałości.

1. Włącz pompę i ustaw jej prędkość na około 300 obr./min.

2. Ustaw zawór ssawny SmartValve w pozycji „Zbiornik wody do 
płukania”, a zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji „Płukanie 
wnętrza zbiornika”.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed przestawieniem zaworu 
ciśnieniowego SmartValve w pozycję „opróżnianie 
ciśnieniowe/rozwadniacz TurboFiller” upewnij się, że obudowa 
szybkozłącza jest prawidłowo i bezpiecznie zamocowana do 
przyłącza napełniania ustawionego w pozycji zablokowanej. W 
przeciwnym razie może dojść do skażenia środowiska i 
odniesienia obrażeń, gdy obudowa szybkozłącza zostanie 
odrzucona pod wpływem wysokiego ciśnienia. Jeśli występuje problem z prawidłową instalacją przesmaruj 
powierzchnię uszczelki oraz przyłącze smarem.

3. Gdy przepłynie odpowiednio dużo wody ze zbiornika wody do 
płukania, przestaw zawór ssawny SmartValve do pozycji „Zbiornik 
główny”.

4. Pozostaw/ustaw zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji 
„opryskiwanie” i zamknij zawór mieszadła. Ustaw ręcznie ciśnienie 
na około 10 bar.

5. Rozwiń wąż ze zwijacza.

6. Ustaw ręcznie ciśnienie na około 10 bar.

7. Umyj opryskiwacz przy użyciu pistoletu ciśnieniowego.

8. Po zakończeniu wyłącz pompę.

9. Zwiń wąż.

÷ INFORMACJA! Nie wolno puszczać węża. Lekko przytrzymuj 
zwijany wąż.
Po myciu przy użyciu myjki wysokociśnieniowej zaleca się 
gruntowne przesmarowanie całej maszyny.

!

!
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Pełne mycie wnętrza (mycie na mokro)

μ UWAGA! Tę procedurę mycia należy stosować zawsze w razie wystąpienia jednej lub kilku poniższych okoliczności:

A. Istnieje ryzyko zniszczenia następnej opryskiwanej uprawy przez używane obecnie środki ochrony roślin.

B. Opryskiwacz nie będzie w najbliższym czasie ponownie używany do rozpylania tych samych środków ochrony roślin 
lub do tych samych upraw.

C. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw lub konserwacji opryskiwacza.

μ UWAGA! Mycie opryskiwacza pomiędzy poszczególnymi zabiegami przy różniących się uprawach musi być 
wykonywane według wskazówek producenta środka chemicznego. Używaj powszechnie stosowanego środka 
czyszczącego. Jeśli instrukcja użycia środka ochrony roślin zaleca stosowanie innego środka czyszczącego lub innej 
procedury mycia, należy się do tego zastosować.

Procedura mycia przy użyciu środka czyszczącego
1. Opłucz opryskiwacz w polu (patrz rozdział „Korzystanie ze zbiornika wody do płukania i dysz płuczących” na 

stronie 131).

2. Wróć do stanowiska napełniania.

3. Przygotuj opryskiwacz do czyszczenia. Napełnij zbiornik główny wodą do 10% objętości. Napełnij ponownie zbiornik 
wody do płukania. Woda zostanie użyta później do płukania.

4. Dodaj środek czyszczący do zbiornika głównego za pomocą rozwadniacza TurboFiller. Postępuj zgodnie z instrukcją 
środka myjącego.

5. Ustaw zawór ssawny SmartValve i zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji „Zbiornik główny”. Ustaw zawór mieszadła 
w pozycji „Pełne mieszanie”.

6. Włącz pompę i ustaw jej prędkość na około 300 obr./min. Pozwól płynowi krążyć w układzie przez 3 minuty.

7. Ustaw zawór ciśnieniowy SmartValve w położeniu „Opróżnianie ciśnieniowe/TurboFiller” na co najmniej 10 sekund, 
lecz nie uaktywniaj rozwadniacza TurboFiller, aby wyzwolić i przepłukać zawór bezpieczeństwa.

8. Otwórz zawór przepływowy rozwadniacza TurboFiller i zawór deflektora. Pozwól płynowi krążyć przez 3 minuty.

9. Zamknij pokrywę i uaktywnij zawór płuczki opakowań, aby umyć wnętrze zasobnika.

10. Ponownie zamknij wszystkie trzy zawory rozwadniacza TurboFiller.

11. Przestaw zawór SmartValve do pozycji „Płukanie układu FastFiller” na 3 minuty, aby umyć przewody układu FastFiller.

12. Sprawdź, czy wszystkie rozpylacze są zamknięte przy użyciu głównego przełącznika WŁ./WYŁ. zaworu znajdującego 
się na joysticku.

13. Ustaw zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji „opryskiwanie”.

14. Pozwól płynowi w głównym zbiorniku krążyć przez co najmniej 3 minuty przy zamkniętych rozpylaczach. Pozwoli to 
umyć przewody powrotne z belki do zbiornika.

15. Ustaw zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji „Dysze myjące zbiornik”. Pozwól płynowi krążyć przez 3 minuty.

16. Wypryskaj na zewnątrz ciecz ze środkiem myjącym zawierającym pozostałości środków ochrony roślin. 

Ustaw ciśnienie oprysku na 3-5 bar. 

Pamiętaj, że woda używana do mycia wciąż zawiera aktywne substancje czynne, w związku z czym trzeba wybrać 
odpowiedni teren do wypryskania. Pozostałości po myciu można także usunąć do odpowiedniego zbiornika w 
miejscu napełniania/mycia (np. zbiornika na gnojowicę lub podobnego). Nie należy doprowadzać do miejscowego 
skażenia i nagromadzenia substancji. 

Kontynuuj rozpylanie, aż cała ciecz zostanie usunięta ze sztywnych przewodów belki i rozpylaczy.

17. Zamknij wszystkie rozpylacze głównym przełącznikiem WŁ./WYŁ.

18. Ponownie spłucz opryskiwacz czystą wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości środka myjącego. Ma to na celu 
usunięcie pozostałości środka czyszczącego z obiegu cieczy, ponieważ mógłby on negatywnie wpłynąć na środek 
ochrony roślin przy następnym zabiegu.

19. Wypłucz także rozwadniacz TurboFiller, jak opisano w kroku 18. Podczas tego procesu uruchom wszystkie 3 zawory.
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20. Wymontuj wszystkie filtry (ssawne, ciśnieniowe, sekcyjne i rozpylaczy), a następnie umyj je przy użyciu czystej wody ze 
środkiem myjącym i szczotki.

± OSTRZEŻENIE! Operator oraz właściciel ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe czyszczenie opryskiwacza. Nie 
wolno im dopuścić do skażenia środowiska, uszkodzenia upraw oraz wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu i 
bezpieczeństwu operatora i osób postronnych. Firma HARDI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
materialne i niematerialne, których powstanie jest związane z zaniedbaniami przy myciu maszyny.

μ UWAGA! Urządzenie płuczące zbiornik nie gwarantuje całkowitego jego oczyszczenia. Na koniec umyj zbiornik 
ręcznie za pomocą myjki wysokociśnieniowej, zwłaszcza jeśli kolejne uprawy są wrażliwe na poprzednio rozpylone 
środki chemiczne!

Układ PrimeFlow — czyszczenie ręczne

W przypadku awarii systemu AutoWash opryskiwacze wyposażone w układ PrimeFlow mogą być myte z zachowaniem 
procedury mycia ręcznego opisanej w niniejszej instrukcji obsługi, ale konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

• Przed rozpoczęciem mycia przewodów cieczowych otwórz wszystkie rozpylacze. Zapobiegnie to przeniesieniu 
pozostałości środków ochrony roślin z powrotem do zbiornika głównego.

BoomFlush — czyszczenie ręczne

Jeśli na końcach przewodów belki są zamontowane zawory BoomFlush, procedura mycia przebiega następująco:

1. Umyj opryskiwacz dwukrotnie zgodnie z procedurą mycia.

2. Otwórz ręką wszystkie zawory BoomFlush.

3. Umyj opryskiwacz po raz trzeci.

4. Zamknij zawory BoomFlush.

± OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć zanieczyszczenia gleby, zawory BoomFlush należy otwierać dopiero na ostatnim etapie 
mycia!

Pozostałości chemiczne

Pewna ilość cieczy użytkowej zawsze pozostanie w układzie cieczowym. Ciecz nie może zostać całkowicie wypryskana, 
ponieważ po opróżnieniu zbiornika pompa zaczyna zasysać powietrze, co uniemożliwia całkowite opróżnienie układu.

Te pozostałości chemiczne są określane jako ilość cieczy pozostającej w układzie, gdy widoczny jest pierwszy wyraźny 
spadek ciśnienia na manometrze. 

Pozostałości cieczy w zbiorniku należy niezwłocznie rozcieńczyć wodą w stosunku 1:10. Następnie należy je wypryskać na 
świeżo opryskane uprawy ze zwiększoną prędkością jazdy. 

Oprócz tego wodą ze zbiornika wody do płukania można także przepłukać pompę, układ zawieszenia i armaturę. Jednakże 
należy upewnić się, że nie zmieniło się stężenie płynu w przewodach cieczowych. Dlatego należy wybrać nieopryskany 
wcześniej fragment pola, gdzie będzie można wypryskać tą ciecz.

Pozbywając się pozostałości środków ochrony roślin, przestrzegaj krajowego prawa w tym zakresie.

Użycie zaworu spustowego

Zawór spustowy można obsługiwać z tyłu zbiornika.

1. Aby otworzyć zawór spustowy, pociągnij uchwyt w dół.

2. Zawór jest przytrzymywany przez sprężynę, jednakże jeśli ma 
pozostać otwarty, można zablokować uchwyt w szczelinie.

3. W celu zwolnienia pociągnij uchwyt w dół, a zawór zamknie się 
automatycznie.

Jeśli zawartość zbiornika (np. pozostały nawóz płynny) ma zostać 
spuszczona do zbiornika zewnętrznego, do zaworu spustowego można 
podłączyć wąż z szybkozłączem, aby bezpiecznie odprowadzić ciecz w 
żądane miejsce.
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Opróżnianie ciśnieniowe

Możliwe jest przepompowanie pozostałej w zbiorniku opryskiwacza 
cieczy do zbiornika zewnętrznego. Można to zrobić w następujący 
sposób:

1. Podłącz wąż od zbiornika zewnętrznego do szybkozłącza na 
opryskiwaczu.

2. Ustaw zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji .

3. Ustaw zawór ssawny w pozycji .

4. Uruchom pompę.

5. Po opróżnieniu zbiornika ponownie wyłącz pompę.

6. Odłącz wąż i zamontuj pokrywę szybkozłącza.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Upewnij się, że pokrywa szybkozłącza jest prawidłowo przymocowana do przyłącza 
napełniania w położeniu zablokowania. W przeciwnym razie może dojść do skażenia środowiska i odniesienia 
obrażeń, gdy pokrywa szybkozłącza zostanie odrzucona pod wpływem wysokiego ciśnienia! Jeśli nie można 
prawidłowo zamocować osłony, nałóż smar na uszczelkę gumową i zaczepy uchwytu, a następnie spróbuj ponownie.

Mycie zewnętrzne — korzystanie z urządzenia do mycia zewnętrznego

Urządzenie do mycia zewnętrznego umożliwia ciśnieniowe umycie 
zewnętrznego wyposażenia opryskiwacza.

1. Rozwiń wąż ze zwijacza.

2. Włącz pompę i ustaw jej prędkość na około 250 obr./min.

3. Ustaw zawór ssawny SmartValve w pozycji „Pobór ze zbiornika 
wody do płukania”, a ciśnieniowy zawór SmartValve w pozycji   
„Zewnętrze urządzenie napełniające” lub w pozycji nieużywanej 
funkcji.

4. Obróć zawór kulowy (pozycja A) i wyczyść opryskiwacz za pomocą 
myjki ciśnieniowej.

5. Po zakończeniu mycia zamknij zawór kulowy (pozycja B).

6. Zwiń wąż na zwijaczu.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed ustawieniem zaworu ciśnieniowego SmartValve w odpowiedniej pozycji upewnij się, że 
osłona szybkozłącza jest prawidłowo i bezpiecznie zamocowana do przyłącza napełniania ustawionego w pozycji 
zablokowanej. W przeciwnym razie może dojść do skażenia środowiska i odniesienia obrażeń, gdy obudowa 
szybkozłącza zostanie odrzucona pod wpływem wysokiego ciśnienia! Jeżeli nie można prawidłowo zamocować 
obudowy, nałóż smar na uszczelkę gumową i zaczepy uchwytu.

μ UWAGA! Jeśli podczas mycia zewnętrznego włącza się zawór bezpieczeństwa, zmniejsz obroty WOM, aby 
zminimalizować straty czystej wody przetłaczanej wówczas do zbiornika głównego.

μ UWAGA! Po umyciu opryskiwacza myjką wysokociśnieniową zaleca się dokładne przesmarowanie całej maszyny.W
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Smarowanie

Informacje ogólne

Przechowuj środki smarne w czystym, suchym i chłodnym pomieszczeniu, najlepiej w stałej temperaturze.  Utrzymuj 
pojemniki i lejki w czystości.
Oczyść miejsca smarowania przed zastosowaniem nowej porcji smaru lub oleju.
Zawsze przestrzegaj zaleceń w kwestii ilości. W razie ich braku pompuj do momentu, aż świeży środek smarny pojawi się na 
zewnątrz.

Zalecane środki smarne

÷ UWAGA! Podane wartości mają charakter orientacyjny. Należy kierować się wyłącznie poziomem na wskaźniku.

Okresy międzyprzeglądowe 

Zerowanie okresów międzyprzeglądowych 

• Naciśnij przycisk , aby wyświetlić odczyt licznika godzin 
pracy.

• W celu zresetowania naciśnij na 5 sekund jednocześnie przycisk 

 oraz .

Na ekranie pojawi się czas do następnego przeglądu.

Lista zalecanych części

W poniższej tabeli przedstawiono filtry używane do pierwszej konserwacji opryskiwacza.

Silnik DEUTZ TCD2012 L06
skrzynia korbowa + filtr

15,5 litra TRACTAGRI HDZ FE 10W30 

DEUTZ – DQC – III – LA
A

Przekładnia hydrauliczna 50 litra EQUIVIS ZS46

AFNOR NF E 48-603HV ISO 6743/4HV
B

Smarowanie ogólne Multis EP2

ISO-L-XBCFB 2
C

Pompa opryskowa 464-10 lub 464-12 35 g TOTAL COMPLEX SHD 460 D

Płyn chłodzący 20 litra COOLELF AUTO SUPRA -37°C

COOLELF AUTO SUPRA -37°C AFNOR NFR 15-601 – BS 6580
E

Smarownica pneumatyczna Olej mineralny
Lepkość ISO VG22, 22 mm²/s przy 40°C

F

Sprężarka powietrza 60 ml Olej mineralny do sprężarki powietrza
Lepkość ISO 6743-3, 68 mm²/s przy 40°C

Pierwszy przegląd po 150 godzinach Przeglądy okresowe co 500 godzin

Silnik Deutz — Tier 4 Final Stage IV 

Filtr oleju smarowego 27012701 1 500 

Filtr wstępny paliwa 27009001 1 500

Filtr paliwa 278793 2 500

Filtr płynu AdBlue 27065001 1 500

Układ hydrauliczny (przekładnia + układ 
pomocniczy)

Zbiornik oleju hydraulicznego
78626601
78626801

1
1

150
150

Filtr pomocniczy 782856 3 150

Kabina kategorii 4 Filtr klasy 4 27076101 1 150

1600 hrs
hrs

0
945

hrs

1600 hrs
945 hrs

400 hrs

0
hrs

0
hrs
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Okresy międzyobsługowe

Co
dz

ie
nn

ie x1 Odstęp czasu
+ 500 godz.
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Układ hydrauliczny

Poziom oleju hydraulicznego

Olej hydrauliczny

Sprawdzenie czystości filtrów układu hydraulicznego

Filtry układu hydraulicznego

Opróżnienie zbiornika oleju hydraulicznego

Kabina operatora

Poziom płynu do spryskiwaczy

Filtr powietrza kabiny — klasa 4  (co 150 godzin)

Czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji  (co 5 lat) 

Czyszczenie skraplacza klimatyzacji

Pasek sprężarki układu klimatyzacji

Silnik(1)

Oczyszczenie chłodnicy

Sprawdzenie poziomu oleju

Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego

Wymiana płynu chłodzącego  (co 2 lata)

Czyszczenie filtra powietrza

Wymiana filtra powietrza

Wymiana awaryjnego filtra powietrza

Spuszczenie oleju smarowego

Usuwanie wody z filtra wstępnego paliwa  Co 250 godzin

Wymiana wstępnego filtra paliwa

Wymiana filtra paliwa

Napełnienie zbiornika paliwa

Umycie zbiornika paliwa

Zbiornik sprężonego powietrza

Sprawdzenie filtra sprężonego powietrza i smarownicy

Ciśnienie sprężonego powietrza

Sprawdzenie rolek pasków klinowych  (co 2 lata)

Akumulator (konserwacja + zaciski)

Podwozie i belki

Dokręcenie nakrętek kół

Nasmarowanie podwozia i osi

Sprawdzenie ciśnienia powietrza w oponach

Sprawdzenie opon

Akumulator hamulca dynamicznego  (5 lat)

Opryskiwanie

Sprawdzenie belki polowej

Sprawdzenie układu cieczowego

Nasmarowanie pompy przeponowej 464

Sprawdzenie filtrów sekcyjnych

Demontaż i sprawdzenie manometru

Sprawdzenie ciśnienia sprężonego powietrza

Opróżnienie sprężarki powietrza (PODWÓJNEJ)

C
od

zi
en

ni
e 10 15
0

25
0

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

35
00

40
00

45
00

50
00

x1 Odstęp czasu
+ 500 godz.

Sprawdzenie Wymiana (1) Patrz instrukcja DEUTZ.
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Przegląd co 10 godzin — układ hydrauliczny

Poziom oleju
• Uzupełnij zbiornik oleju hydraulicznego do maksymalnego 

poziomu.

Wskaźnik stanu zanieczyszczenia filtra układu hydraulicznego
Filtry ssawne układu hydraulicznego są wyposażone we wskaźniki stanu 
zanieczyszczenia.

÷ INFORMACJA! Odczytu poziomu zanieczyszczenia filtrów należy 
dokonywać przy normalnej temperaturze roboczej oleju 
hydraulicznego.

• Regularnie sprawdzaj poziom zanieczyszczenia filtrów.

Poniżej 0,5 bar = filtry w dobrym stanie.

Powyżej 0,5 bar = wymienić filtry.

μ UWAGA! Stosuj zalecany olej hydrauliczny. Patrz „Zalecane środki smarne” na stronie 137.

Przegląd co 10 godzin — filtr ssawny (jeśli jest zamontowany)

Serwisowanie filtra
• Przestaw zawór ciśnieniowy SmartValve do pozycji nieużywanej 

funkcji lub do pozycji „Dysze myjące zbiornik”.

• Odkręć nakrętkę mocującą obudowę (1).

• Wyczyść wkład filtra (2).

Zmontowanie
• Nasmaruj pierścień O-ring (3) na prowadnicy nakrętki mocującej 

obudowę.

• Zamontuj wkład w obudowie i dokręć filtr.

± OSTRZEŻENIE! Zawsze przed rozpoczęciem serwisowania 
zakładaj odzież ochronną oraz rękawice ochronne.

10

1

2

3
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Przegląd co 10 godzin — filtr ciśnieniowy (jeśli jest zamontowany)

Serwisowanie filtra
• Otwórz zawór, aby opróżnić filtr.

• Przestaw zawór ciśnieniowy SmartValve do pozycji nieużywanej 
funkcji lub do pozycji „Dysze myjące zbiornik”.

• Odkręć nakrętkę mocującą obudowę (2).

• Wyczyść wkład filtra (3).

Zmontowanie
• Nasmaruj pierścień O-ring na prowadnicy nakrętki mocującej 

obudowę.

• Zamontuj wkład w obudowie i dokręć filtr.

± OSTRZEŻENIE! Zawsze przed rozpoczęciem serwisowania zakładaj odzież ochronną oraz rękawice ochronne.

Przegląd co 10 godzin — filtr CycloneFilter

Serwisowanie filtra
1. Zamknij zawór ssawny i przestaw zawór ciśnieniowy SmartValve 

do pozycji nieużywanej funkcji lub w pozycję „Dysze myjące 
zbiornik”.

2. Odkręć pokrywę filtra (A).

3. Wyjmij pokrywę i filtr (B) z obudowy.

4. Obróć dwie blokady (C) na zewnątrz, aby rozłączyć blokadę filtra w 
pokrywie.

5. Oddziel filtr od zintegrowanej prowadnicy filtra w pokrywie. 
Wyczyść filtr.

Ponowny montaż
1. Nasmaruj dwa O-ringi na pokrywie/prowadnicy filtra. Ze względu na ograniczone miejsce w pokrywie nałóż smar za 

pomocą pędzelka.

2. Umieść filtr w zagłębieniu (które może nie być nasmarowane) w pokrywie/prowadnicy filtra.

3. Obróć dwie blokady (C) do wewnątrz, aby włączyć blokadę filtra.

4. Umieść filtr/pokrywę filtra w obudowie i zakręć pokrywę, aż zatrzyma się na ograniczniku.

± OSTRZEŻENIE! Zawsze przed rozpoczęciem serwisowania filtra zakładaj odzież ochronną oraz rękawice ochronne.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed otwarciem filtra CycloneFilter zawór ssawny i zawór ciśnieniowy SmartValve należy 
ustawić w pozycji nieużywanej funkcji lub w pozycji „Dysze myjące zbiornik”! W przeciwnym razie może dojść do 
całkowitego opróżnienia zbiornika głównego oraz skażenia środowiska i operatora cieczą użytkową!
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Przegląd co 10 godzin — filtry sekcyjne 

Jeśli w belce opryskowej zamontowano układ PrimeFlow, te filtry nie 
występują.

Filtry sekcyjne, jeśli są na wyposażeniu, znajdują się na belce 
opryskiwacza. Odkręć obudowę, sprawdź i oczyść wkład filtra. Przy 
ponownym montażu nasmaruj O-ring.

Dostępne są wkłady filtrów o różnej gęstości. Patrz część „Dane 
techniczne — Filtry i rozpylacze”.

± OSTRZEŻENIE! Uważaj, aby podczas odkręcania filtra nie wylać 
cieczy.

± OSTRZEŻENIE! Zawsze przed rozpoczęciem serwisowania filtra 
zakładaj odzież ochronną oraz rękawice ochronne.

Przegląd co 10 godzin — filtr w rozpylaczach

Filtry znajdują się w uchwycie rozpylaczy.

Sprawdź stan filtrów i w razie potrzeby wyczyść je.

Przegląd co 10 godzin — układ cieczowy

Napełnij czystą wodą i sprawdź działanie wszystkich funkcji.

Sprawdź szczelność, używając wyższego ciśnienia oprysku niż zazwyczaj.

Sprawdź wzrokowo równomierność strumienia cieczy z rozpylaczy.
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Przegląd co 10 godzin — poziom oleju smarowego

÷ INFORMACJA! Niski poziom lub nadmiar oleju smarowego może doprowadzić do uszkodzenia silnika. Poziom oleju 
smarowego w silniku można sprawdzić, gdy maszyna jest wyłączona i stopi poziomo. Jeśli silnik jest rozgrzany, wyłącz 
go i sprawdź poziom oleju smarowego po upływie 5 minut. Jeśli silnik jest zimny, poziom oleju można sprawdzić 
natychmiast. 

± OSTRZEŻENIE! Zwracaj uwagę na gorący olej smarowy. Niebezpieczeństwo oparzenia! Nie wyciągaj wskaźnika 
poziomu oleju w trakcie pracy maszyny. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! 

Serwisowanie
• Wyciągnij wskaźnik poziomu oleju smarowego i wytrzyj go przy 

użyciu niestrzępiącej się, czystej ściereczki.

• Włóż wskaźnik poziomu oleju smarowego możliwie jak najdalej. 

• Wyjmij wskaźnik poziomu oleju smarowego i odczytaj poziom 
oleju.

• Poziom oleju musi znajdować się pomiędzy oznaczeniami MIN i 
MAX! W razie potrzeby uzupełnij do oznaczenia MAX. 

Stosuj zalecany olej smarowy. Patrz „Zalecane środki smarne” na 
stronie 137.

Przegląd co 10 godzin — chłodnice silnika

Czyszczenie chłodnic
• Podnieś maskę, aby uzyskać dostęp do chłodnic.

• Wyczyść chłodnice, najlepiej sprężonym powietrzem.

÷ INFORMACJA! Uważaj, aby podczas czyszczenia nie uszkodzić 
żeberek chłodnic. 

μ UWAGA! Jeśli maszyna pracuje w miejscu o silnym zapyleniu, 
interwał czyszczenia można skrócić.

± OSTRZEŻENIE! Osady oleju i paliwa zwiększają ryzyko 
zanieczyszczenia. Dlatego zaleca się staranne sprawdzanie 
uszczelnień, szczególnie kiedy maszyna pracuje w środowisku o dużym zapyleniu.

xx
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Przegląd co 10 godzin — płyn chłodzący

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego
• Poziom płynu chłodzącego najlepiej sprawdzać przy zimnym 

silniku.

• Odkręć korek i wlej płyn chłodzący.

• Napełnij zbiornik wyrównawczy do 3/4 pojemności.

÷ INFORMACJA! Nadmiar płynu zostanie automatycznie 
odprowadzony przez rurkę wylotową.

μ UWAGA! Stosuj tylko zalecany płyn chłodzący. Nigdy nie mieszaj 
różnych płynów chłodzących. W razie wątpliwości opróżnij układ 
chłodzenia z płynu.

Przegląd co 30 godzin — smarowanie centralnej ramy LPA5

• Nasmaruj smarowniczki centralnej ramy zgodnie z ilustracją.

Przegląd co 50 godzin — układ ssawny silnika

± OSTRZEŻENIE! Nie wykonuj żadnych czynności, gdy silnik jest uruchomiony! 

÷ INFORMACJA! Podczas pracy przy układzie wlotowym zachowaj odpowiednią czystość. W razie potrzeby zamknij 
otwory wlotowe. Usuń stare wkłady filtra w odpowiedni sposób.
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Przegląd co 50 godzin — smarowanie osi tylnej HTA

• Nasmaruj punkty smarowania zgodnie z ilustracją.

Przegląd co 50 godzin — smarowanie osi przedniej HTA

• Nasmaruj smarowniczki osi HTA zgodnie z ilustracją.
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Przegląd co 50 godzin — smarowanie wysięgnika łamanego

• Nasmaruj wysięgnik łamany zgodnie z ilustracją.
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Przegląd co 50 godzin — belka TR4

 Dokręcanie śrub
• Sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki mocujące są prawidłowo dokręcone. W razie potrzeby dokręć je. (Użyj klucza z 

przedłużeniem 1,00 m).

Regulacja sprężyny w sekcji uchylnej
• Sprawdź obciążenie sprężyny. Obciążenie sprężyny odpowiada początkowej długości (plus 100 mm).
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Przegląd co 50 godzin — belka RHA

Dokręcanie śrub
• Sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki mocujące są prawidłowo dokręcone. W razie potrzeby dokręć je. (Użyj klucza z 

przedłużeniem 1,00 m).

Obciążenie sprężyny w sekcji uchylnej
• Sprawdź obciążenie sprężyny. Obciążenie sprężyny odpowiada początkowej długości (plus 100 mm).

Przegląd co 50 godzin — smarowanie belki TR4
• Nasmaruj wszystkie zawiasy (8 punktów smarowania) oraz wszystkie przeguby kulowe i połączenia sworzniowe.
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Przegląd co 50 godzin — smarowanie pompy

Gdy pompa jest w użyciu, należy ją smarować co 50 godzin, używając 30 
g smaru w każdym punkcie smarowania.

μ UWAGA! Aby uniknąć nadmiernego zużycia, ważne jest 
korzystanie z zalecanego smaru! Więcej informacji znajdziesz w 
sekcji „Zalecane środki smarne”.

μ UWAGA! Pompa MUSI zostać zatrzymana na czas smarowania!

Przegląd co 50 godzin — opróżnianie zbiorników sprężonego powietrza

± OSTRZEŻENIE! Zbiorniki powietrza mogą zawierać resztkowe ciśnienie powietrza!

• Spuść wodę ze zbiorników powietrza, otwierając zawór spustowy.

÷ INFORMACJA! Liczba zbiorników powietrza zależy od wyposażenia.

1. Przedni prawy zbiornik powietrza dla zawieszenia

2. Przedni lewy zbiornik powietrza dla zawieszenia

3. Główny zbiornik powietrza

4. Tylny zbiornik powietrza dla zawieszenia
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Przegląd co 150 godzin — wymiana filtra kabiny (klasa 4)

Zalecenie

€ Filtr należy wymieniać po 150 godzinach pracy lub co najmniej raz w roku po otwarciu opakowania.

± OSTRZEŻENIE! Zawsze przed rozpoczęciem serwisowania zakładaj odzież ochronną oraz rękawice ochronne.

• Przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zachowaj 
niniejsze instrukcje w celu wykorzystania w przyszłości.

• Przed rozpakowaniem filtra sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Nie montuj filtra, jeśli karton jest 
uszkodzony. 

• Zdejmij opakowanie kartonowe możliwie jak najpóźniej i wyjmij filtr z torby foliowej w pobliżu miejsca jego montażu.

• Zachowaj ostrożność; rama i połączenia mocujące filtra nie mogą być uszkodzone (uważaj na noże, wkrętaki, 
gwoździe).

• Nigdy nie montuj odkształconego filtra.

• Nigdy nie montuj filtra, który upadł na podłoże.

• Nigdy nie dotykaj filtra w jego środkowej części.

Instalacja
• Ustaw maszynę w obszarze, który nie był opryskiwany.

• Zachowaj ostrożność podczas zdejmowania pasków z filtra.

• Umieść nowy filtr w obudowie. Nigdy nie chwytaj filtra za jego środkową część.

• Zużyty filtr należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

÷ INFORMACJA! Nie wyrzucaj filtra do kosza, należy poddać go recyklingowi.

÷ INFORMACJA! Nie należy podejmować prób przedmuchiwania lub przepłukiwania filtra.

Ostrożnie zamontuj filtr w gnieździe na poziomie kabiny. Chwyć filtr za ramę, nie dotykaj wkładu filtra i nie korzystaj z kratki 
ochronnej.

• Wykręć śruby (1) z obudowy filtra.

• Zamontuj filtr w prawidłowym kierunku przepływu powietrza, 
uwzględniając zamocowane oznaczenie kierunku.
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• Umieść ramę wyposażoną w filtr w obudowie 

• Całkowicie dokręć 4 śruby (1).

Przegląd co 150 godzin — wymiana filtrów w układzie hydraulicznym

± OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do wymiany filtrów załóż rękawice ochronne, aby olej nie zetknął się ze skórą.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Rozgrzany olej może spowodować poważne oparzenie.

÷ INFORMACJA! Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów.

÷ INFORMACJA! Podczas wymiany wkładów filtra wymagane jest zachowanie całkowitej czystości.

Pod spodem ustaw tacę do zbierania zużytego oleju zawartego w obudowie filtra (ok. 5 litrów).
Wkłady filtrów należy montować po obu stronach zbiornika. Zawsze należy je wymieniać razem.

÷ INFORMACJA! Prawy i lewy filtr różnią się od siebie — lewy: 78626601 — prawy: 78626801.

Serwisowanie filtrów
• Poluzuj śrubę sześciokątną aż do momentu jej wyrównania z 

kołkiem.

• Zwolnij pokrywę, obracając ją lekko i pociągając do granicy ruchu 
nakrętki.

• Obróć pokrywę filtra, aby zwolnić blokadę, a następnie pociągnij ją 
w celu wymontowania. Wkład filtra jest zamocowany wraz z 
pokrywą.

÷ INFORMACJA! Pociągnięcie pokrywy zwalnia sprężynę, co 
powoduje zamknięcie zaworu.

• Zużyty wkład można wykręcić z pokrywy, obracając go w lewo.

• Sprawdź uszczelki pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby je 
wymień.

• Wyczyść rdzeń magnetyczny, przecierając go ściereczką na całej 
długości.

• Wkręć nowy wkład filtra do pokrywy, obracając go maksymalnie w 
prawo, w przeciwnym razie dolny zawór zbiornika może zostać 
uszkodzony podczas wykonywania tej procedury po raz kolejny. 
Teraz zmontuj wszystkie części w odwrotnej kolejności. Dokręć 
śruby M8 pokrywy maksymalnym momentem wynoszącym 20 
Nm.
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Przegląd co 150 godzin — filtry dodatkowego układu hydraulicznego

Serwisowanie filtrów

• Odkręć obudowę filtra.

• Wymień wkład filtra.

÷ INFORMACJA! Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów.

Przegląd co 150 godzin — opróżnianie zbiornika hydraulicznego

Zbiornik hydrauliczny jest opróżniany po 150 godzinach pracy. Opróżnianie zbiornika należy również przeprowadzić po 
wymianie podzespołów.

Serwisowanie

• Umieść pod zbiornikiem naczynie o pojemności co najmniej 60 
litrów.

• Wykręć korek spustowy i poczekaj, aż spłynie olej.

μ UWAGA! Stosuj zalecany olej hydrauliczny. Patrz „Zalecane środki 
smarne” na stronie 137.

1. Układ hamulcowy

2. Dzielnik przepływu w układzie kierowniczym

3. Zawór sterujący pompy opryskowej
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Przegląd co 250 godzin — układ uzdatniania powietrza

Maszyny samobieżne są wyposażone w sprężarkę powietrza. Aby zapewnić prawidłowe działanie podzespołów, powietrze 
jest filtrowane oraz zawiera dodatek środka smarowego.

Opróżnianie obudowy filtra

• Opróżnij obudowę filtra poprzez dociśnięcie popychacza (1).

÷ INFORMACJA! Wymiana jest możliwa, gdy układ znajduje się pod ciśnieniem.

Uzupełnianie oleju

÷ INFORMACJA! Aby uniknąć rozlania, przed rozmontowaniem 
obudowy uwolnij ciśnienie z układu powietrza.

• Dociśnij zacisk (2), aby odblokować obudowę ochronną.

• Obróć o 1/8 obrotu, aby wymontować obudowę ochronną.

• Obróć zbiornik o 1/4 obrotu (4), aby go rozmontować.

÷ INFORMACJA! Smarownica działa wyłącznie ze specjalnym 
smarem przeznaczonym do układów pneumatycznych (zalecany 
smar — nr referencyjny: 6HU8000.

• W razie potrzeby uzupełnij olej w obudowie, nie przekraczając 
maksymalnego poziomu.
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Regulacja przepływu oleju
• Regulacji można dokonać przy użyciu pokrętła z systemem 

blokady typu „pull-turn-push”.

• Ustaw natężenie przepływu oleju podczas dystrybucji powietrza. 

• Przepływ oleju: jedna kropla oleju na minutę.

Konserwacja
• Wyczyść obudowę przy użyciu roztworu alkalicznego (wody z 

mydłem).

÷ INFORMACJA! Zbiornik jest wykonany z poliwęglanu, nigdy nie 
należy stosować środka na bazie rozpuszczalnika.

Przegląd co 250 godzin — manometr oprysku

Manometr może nie wskazywać ciśnienia z odpowiednią dokładnością. 
Może to być spowodowane zanieczyszczeniem węża podłączonego do 
układu cieczowego.

W takim przypadku należy zdemontować manometr w celu opłukania 
węża.

1. Wciśnij pierścień (1) i odłącz wąż.

2. Opłucz wąż manometru czystą wodą.

3. Podłącz manometr, wciskając wąż do złącza.

± OSTRZEŻENIE! Wąż jest narażony na działanie ciśnienia 
resztkowego, co może doprowadzić do rozbryzgu. Aby uniknąć 
ryzyka odniesienia obrażeń, należy nosić okulary i rękawice ochronne.

Przegląd co 250 godzin — opróżnianie wstępnego filtra paliwa

Pusty zbiornik wody
• Wyłącz silnik.

• Umieść pod spodem odpowiednie pojemniki zbierające.

• Połączenie elektryczne.

• Odłącz złącza przewodów (4).

• Poluzuj korek spustowy (5).

• Spuszczaj olej aż do momentu wypłynięcia oleju napędowego.

• Załóż korek spustowy.

÷ INFORMACJA! Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji 
obsługi silnika DEUTZ TCD 6.1 L6 w rozdziale «Układ paliwowy».

- +
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Przegląd co 500 godzin — wymiana filtra wstępnego paliwa

Wymiana filtra wstępnego
• Wyłącz silnik.

• Umieść pod spodem odpowiednie pojemniki zbierające.

• Połączenie elektryczne.

• Odłącz złącza przewodów (4).

•  Poluzuj korek spustowy (5) i spuść płyn.

• Wymontuj wkład filtra (6).

• Wyczyść powierzchnie uszczelniające nowego wkładu filtra oraz 
obszar po przeciwnej stronie głowicy filtra.

• Nawilż delikatnie powierzchnie uszczelniające wkładu filtra 
paliwem i dokręć go ponownie do głowicy filtra, obracając w 
prawo (17-18 Nm).

• Zamontuj korek spustowy (5).

• Połączenie elektryczne.

• Podłącz złącza przewodów (4).

Odpowietrzanie układu paliwowego
• Poluzuj śrubę odpowietrzającą (1).

• Odblokuj połączenie bagnetowe (3) pompy paliwowej, 
przesuwając je w górę i jednocześnie obracając w lewo. Tłoki 
pompy są teraz dociskane przez sprężynę.

• Kontynuuj pompowanie do momentu, w którym powietrze 
przestanie wydobywać się z otworu wentylacyjnego.

Moment dokręcania 1,6 ±0,3 Nm.

• Kontynuuj pompowanie aż do wyczucia silnego oporu, co 
spowolni wykonywanie tej czynności.

• Zablokuj połączenie bagnetowe pompy paliwowej, przesuwając je 
w górę i jednocześnie obracając w prawo w prawo.

• Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez ok. 5 minut na biegu jałowym lub przy niskim obciążeniu. Podczas 
wykonywania tej czynności sprawdź filtr wstępny pod kątem wycieków. 

÷ INFORMACJA! Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi silnika DEUTZ TCD 6.1 L6 w rozdziale «Układ 
paliwowy».

Przegląd co 500 godzin — olej smarowy silnika

Regulacja pracy układu smarowania olejem

± OSTRZEŻENIE! Nie pracuj, gdy silnik jest włączony! Palenie oraz korzystanie z otwartego płomienia jest zabronione! 
Zwracaj uwagę na gorący olej smarowy. Niebezpieczeństwo oparzenia!

÷ INFORMACJA! Podczas pracy przy układzie oleju smarowego zachowaj odpowiednią czystość. Ostrożnie wyczyść 
obszar wokół podzespołów. Przedmuchaj wilgotne części za pomocą sprężonego powietrza. Przestrzegaj przepisów 
bezpieczeństwa oraz krajowych norm dotyczących pracy z olejami smarowymi. Odpowiednio utylizuj wyciekający 
olej smarowy oraz wkłady filtra. Nie dopuszczaj do przedostania się zużytego oleju do podłoża. Po wykonaniu 
wszystkich prac przeprowadź jazdę próbną. Zwróć uwagę na szczelność oraz ciśnienie oleju smarowego, a następnie 
sprawdź poziom oleju silnikowego.

4

6

5

1

3

W
W

W
.R

OLTRONIK
.P

L



6 — Konserwacja

155

Spuszczanie oleju smarowego
• Rozgrzej silnik (temperatura oleju smarowego > 80°C).

• Upewnij się, że silnik lub pojazd jest wypoziomowany.

• Wyłącz silnik.

• Ustaw pojemnik pod śrubą spustową oleju smarowego.

• Odkręć śrubę spustową oleju smarowego, spuść olej.

• Obróć i dokręć korek spustowy oleju smarowego wraz z nowym 
pierścieniem uszczelniającym.

• Wlej olej smarowy.

• Dane dotyczące jakości/lepkości oraz objętość napełniania. 
Patrz „Zalecane środki smarne” na stronie 137.

• Moment dokręcania 55 Nm.

• Rozgrzej silnik (temperatura oleju smarowego > 80°C).

• Upewnij się, że silnik lub pojazd jest wypoziomowany.

• Sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij go. 

• Potwierdź wymianę oleju smarowego.

• Wyzeruj licznik godzin.

Wymiana wkładu filtra oleju smarowego
• Poluzuj i odkręć filtr za pomocą narzędzia.

• Zbierz spuszczony olej smarowy.

• Wyczyść powierzchnię uszczelnienia wspornika filtra przy użyciu 
niestrzępiącej się, czystej szmatki. 

• Delikatnie posmaruj olejem uszczelkę nowego, oryginalnego 
wkładu filtra DEUTZ.

• Wkręć ręką nowy filtr, aż dotknie uszczelki, a następnie dokręć 
momentem wynoszącym: 15-17 Nm.

• Zamocuj zaciski zabezpieczenia przed skręcaniem (opcja).

÷ INFORMACJA! Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów.

÷ INFORMACJA! Nieprawidłowe działanie może doprowadzić do 
uszkodzenia silnika, dlatego należy sprawdzić, czy olej został 
wymieniony.

÷ INFORMACJA! Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji 
obsługi silnika DEUTZ TCD 6.1 L6 w rozdziale «Układ smarowania 
olejem».

Zdemontuj filtr Zamontuj nowy filtr
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Przegląd co 500 godzin — wymiana filtra płynu AdBlue 

± OSTRZEŻENIE! Podczas pracy z podzespołami katalizatora SCR (Selective Catalytic Reduction) należy nosić rękawice 
ochronne. Dbaj o czystość. 

Serwisowanie
• Wyłącz silnik.

• Połączenie elektryczne.

• Odłącz złącza przewodów.

• Umieść pod spodem odpowiednie pojemniki zbierające.

• Zdejmij pokrywę (1).

• Wkładka klucza nasadowego: 27 mm.

• Wyciągnij wkład filtra i obudowę (2). 

• Włóż nowy wkład filtra (3) wraz z obudową.

• Zamontuj pokrywę.

• Moment dokręcania 22,5 ±2,5 Nm.

• Połączenie elektryczne.

• Podłącz złącza przewodów.

• Start 

Numer części wkładu filtra: 27065001

÷ INFORMACJA! Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi silnika DEUTZ TCD 6.1 L6 w rozdziale 
«Katalizator SCR».

Przegląd co 500 godzin — filtr paliwa

Wymiana wkładu filtra paliwa

÷ INFORMACJA! Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów.

÷ INFORMACJA! Wkład filtra nigdy nie powinien być wstępnie 
napełniony. Istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

• Poluzuj i odkręć filtr za pomocą narzędzia.

• Zbierz wypływające paliwo.

• Wyczyść powierzchnię uszczelnienia wspornika filtra przy użyciu 
niestrzępiącej się, czystej szmatki.

• Delikatnie posmaruj olejem uszczelkę nowego, oryginalnego 
wkładu filtra DEUTZ.

• Wkręć ręką nowy filtr, aż dotknie uszczelki, a następnie dokręć momentem wynoszącym: 10-12 Nm.

• Odpowietrz układ paliwowy.

• Poluzuj 2 śruby odpowietrzające.

• Pompuj, aż przez śruby odpowietrzające zacznie wypływać paliwo. Odpowietrznik pompy paliwa znajduje się 
na filtrze wstępnym.

• Dokręć 2 śruby odpowietrzające.

÷ INFORMACJA! Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi silnika DEUTZ TCD 6.1 L6 w rozdziale «Układ 
paliwowy».
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Przegląd co 500 godzin — konserwacja filtra suchego powietrza silnika

± OSTRZEŻENIE! Nie należy czyścić wkładu filtra (1) za pomocą 
benzyny lub gorących cieczy! Wymień uszkodzone wkłady 
filtrów. 

• Podnieś jarzmo zaciskowe.

• Wymontuj pokrywę filtra i wyjmij wkład filtra.

• Wkład filtra.

• Wydmuchaj przy użyciu suchego sprężonego powietrza 
(maks. 5 bar) od środka, jeśli

• zabrudzenie jest niewielkie.

• Wymień w przypadku poważnego zanieczyszczenia.

Wymiana wkładu zabezpieczającego filtra suchego powietrza
• Wymień wkład zabezpieczający zgodnie z odstępem międzyserwisowym w harmonogramie konserwacji.

• W tym celu:

• Odkręć nakrętkę sześciokątną, wyciągnij wkład zabezpieczający.

• Włóż nowy wkład zabezpieczający, przykręć nakrętkę sześciokątną.

• Włóż wkład filtra, zamontuj obudowę i zamocuj ją przy użyciu jarzma zaciskowego.

Czyszczenie zaworu spustowego kurzu filtra suchego powietrza
• Opróżnij zawór spustowy kurzu, ściskając szczelinę spustową.

• Usuń zapiekły pył, ściskając górną sekcję zaworu.

• Wyczyść szczelinę spustową.

÷ INFORMACJA! Odstępy czasu między kolejnymi operacjami 
sprawdzania i czyszczenia można skrócić, jeśli maszyna pracuje w 
uciążliwych warunkach.

÷ INFORMACJA! Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi silnika DEUTZ TCD 6.1 L6 w rozdziale «Układ 
ssawny».
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Przegląd co 500 godzin — sprężarka układu klimatyzacji

Regularnie sprawdzaj pasek napędu sprężarki.

• Poluzuj przeciwnakrętkę (1).

• Przykręć nakrętkę (2) ustalającą, a następnie dokręć 
przeciwnakrętkę (1).

Przegląd co 500 godzin — sprężarka powietrza

Opryskiwacz TWIN FORCE jest wyposażony w sprężarkę powietrza zamontowaną po prawej stronie: 

• Ustaw pojemnik pod śrubą spustową oleju.

• Odkręć śrubę spustową oleju (2), spuść olej.

• Wlej nowy olej poprzez wlew (1). Patrz „Zalecane środki smarne” na 
stronie 137.

• Wymień filtr powietrza (3).

Przegląd co 500 godzin — akumulator

Akumulator nie wymaga żadnych specjalnych czynności konserwacyjnych. Niezbędny prąd rozruchowy zapewnia nawet 
przy skrajnie niskich i wysokich temperaturach.

± OSTRZEŻENIE! Od stanu akumulatora zależy prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Nieprawidłowo działający akumulator może uszkodzić elektronikę.

± OSTRZEŻENIE! Nigdy nie odłączaj akumulatora w trakcie pracy silnika.

± OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora albo rozpoczęciem spawania bezwzględnie odłącz 
zaciski.

± OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć ryzyka wybuchu akumulatora, należy go ładować w przewiewnym pomieszczeniu, gdzie 
obowiązuje zakaz palenia. Nigdy nie zwieraj zacisków.

± OSTRZEŻENIE! Nigdy nie odwracaj biegunów.
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Przegląd co 3000 godzin — czyszczenie zbiornika oleju hydraulicznego

• Opróżnij zbiornik oleju hydraulicznego Zapoznaj się z rozdziałem: 
„Przegląd co 150 godzin — opróżnianie zbiornika hydraulicznego” 
na stronie 151.

• Poluzuj śruby (2) i wyciągnij korpus filtra.

• Dokładnie oczyść zbiornik.

• Zamontuj korpus filtra, w razie potrzeby wymień uszczelki i załóż 
nową uszczelkę pod korek.

μ UWAGA! Stosuj zalecany olej hydrauliczny. Patrz „Okresy 
międzyobsługowe” na stronie 138.

Przegląd co 2 lata — układ chłodzenia

Dane techniczne przydatne podczas pracy przy układzie chłodzenia 

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo oparzenia gorącym płynem chłodzącym! Układ chłodzenia pod 
ciśnieniem! Pokrywę można otwierać wyłącznie wtedy, gdy jest chłodna!

± OSTRZEŻENIE! Płyn chłodzący musi mieć odpowiednie stężenie środka zabezpieczającego układ chłodzenia przed 
korozją!
Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa oraz krajowych norm dotyczących pracy z płynem chłodzącym.
Usuń wycieki płynów i nie pozwól, aby przedostały się do podłoża.
Nie uruchamiaj silnika bez płynu chłodzącego, nawet na krótki czas! 

Opróżnianie układu chłodzenia 
• Ostrożnie otwórz pokrywę blokującą chłodnicy (1).

• Umieść pod spodem odpowiednie pojemniki zbierające.

• Wykręć śrubę (2) z chłodnicy i śrubę (3), jeśli dostęp do niej jest 
możliwy.

• Spuść płyn chłodzący.

• Włóż śrubę wraz z uszczelniaczem.

Napełnianie i odpowietrzanie układu chłodzenia
• Ostrożnie otwórz pokrywę układu chłodzenia (1).

• Dolej płynu chłodzącego do zbiornika wyrównawczego do granicy 
napełniania.

• Włącz ogrzewanie i ustaw najwyższą wartość, aby obwód grzewczy został napełniony i odpowietrzony.

• Zamknij pokrywę blokującą chłodnicy.

• Uruchom silnik i rozgrzej go do temperatury roboczej (temperatura otwarcia termostatu), aby odpowietrzyć układ 
chłodzenia.

• Wyłącz silnik.

• Sprawdź poziom płynu chłodzącego przy zimnym silniku i w razie potrzeby uzupełnij go do oznaczenia MAX lub 
poziomu napełnienia zbiornika wyrównawczego. 

÷ INFORMACJA! Nadmiar płynu zostanie automatycznie odprowadzony przez rurkę wylotową.

÷ INFORMACJA! Nigdy nie mieszaj różnych płynów chłodzących. W razie wątpliwości opróżnij układ chłodzenia z płynu.
Stosuj tylko zalecany płyn chłodzący. Patrz „Zalecane środki smarne” na stronie 137.

Przegląd co 5 lat — czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji

Kontrola ilości czynnika R134a. Kontrola powinna być przeprowadzona przez specjalistę. Osuszacze filtra należy wymieniać 
co 5 lat.
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Konserwacja okresowa

Informacje ogólne

Dla poniżej opisanych podzespołów okresy międzyprzeglądowe nie zostały określone, ponieważ ich sprawność i 
konieczność serwisowania lub wymiany zależy od warunków i sposobu użytkowania opryskiwacza.

Operator musi samodzielnie ustalić właściwe okresy wykonywania takich napraw. 

W razie wątpliwości skontaktuj się z dealerem firmy HARDI.

Podnoszenie i demontaż pompy

Podczas podnoszenia i demontażu pompy należy użyć klamry 
zamontowanej na wbudowanym uchu do podnoszenia, które jest 
umiejscowione między głowicami (A).

± OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec uszkodzeniom w razie upadku 
pompy, należy użyć wyposażenia do podnoszenia i stalowej 
klamry o wytrzymałości na rozciąganie min. 3,5 tony.

÷ INFORMACJA! Pompa waży ok. 75 kg.

Wymiana zaworów pompy i przepon

Model pompy: 464

1. Zdejmij plastikowe osłony rękami (A), pociągając opuszkami i 
popychając kciukami na środku, jak pokazano na ilustracji (B).
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Zawory
2. Poluzuj 4 śruby głowicy (1).

3. Wyjmij głowicę (2).

4. Wymień zawory (3). Zapamiętaj ich ustawienie, aby zamocować je 
prawidłowo z powrotem.

μ UWAGA! Po wymianie lub sprawdzeniu zaworów zaleca się 
założenie nowych uszczelek (4).

Przepony
5. Poluzuj śrubę przepony (5).

6. Zdejmij podkładkę przepony (6).

7. Wymień przeponę (7).

8. Sprawdź także, czy otwór spustowy (8) na dnie pompy nie jest 
zapchany.

9. Nałóż niewielką ilość smaru do pomp na spodnią część przepony 
(między przeponą a podkładką korbowodu).

10. Zmontuj pompę, dokręcając śruby odpowiednim momentem.

• Śruby głowicy przepony (1): 90 Nm.

• Śruba przepony (5): 90 Nm.

11. Zamontuj plastikowe pokrywy (C).

12. INFORMACJA! Śrubę przepony na pompach o 1000 obr./min należy posmarować preparatem do zabezpieczania 
gwintów.

μ UWAGA! Przed dokręceniem 4 śrub głowicy (2) przepona musi 
znaleźć się między swoim górnym a środkowym położeniem, aby 
zapewnić odpowiednie uszczelnienie między korpusem pompy 
a pokrywą przepony. W razie potrzeby obróć wał korbowy.

Smarowanie po montażu
Po zdemontowaniu pompy (regeneracja przepony itd.) pompa MUSI 
zostać nasmarowana 200 g smaru w każdym punkcie smarowania.

Zasobnik ze smarem do pomp HARDI (400 g): nr kat. HARDI 28164600.

Zestaw remontowy
Model pompy: 464

Dostępne są kompletne zestawy elementów wymiennych do pomp 
(zawory, przepony, uszczelnienia itp.). Sprawdź model pompy. Zestaw 
naprawczy można zamówić u dealera.

Model 464: Nr katalogowy HARDI: 75586000
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Czujnik prędkości pompy

Przetwornik prędkości pompy, mierzący liczbę obrotów na minutę (obr./min), znajduje się po wewnętrznej stronie osłony 
WOM. Jest to czujnik indukcyjny, który generuje sygnały, kiedy obok niego przesuwają się metalowe elementy.

W przypadku wymiany czujnika należy odpowiednio zamontować nowy element, aby zapewnić odpowiednie działanie.

Regulacja
1. Wyreguluj szczelinę (A) pomiędzy końcówką czujnika i częścią pompy, obracając nakrętki na wsporniku czujnika. 

Szczelina (A) musi wynosić 1 mm (+0,3/-0,0 mm). Użyj szczelinomierza lub podobnego narzędzia w celu 
przeprowadzenia kontroli.

2. Sprawdź działanie przetwornika w sterowniku:

• HC 6500 / ISOBUS VT: Monitoruj menu [4.5.4.9.6 Częstotliwość pompy WOM].

Regulacja standardowa

Regulacja układu DynamicFluid4

Regulacja wskaźnika poziomu

Regularnie sprawdzaj odczyty wskaźnika poziomu. Przy pustym 
zbiorniku pływak powinien spoczywać na szpilce krańcowej pręta (D), a 
O-ring na wałku wskaźnikowym powinien być na wysokości górnej 
kreski (A).

μ UWAGA! Koła prowadzące przewód powinny być ustawione 
zgodnie z kierunkiem prowadzenia przewodu.

W razie wykrycia jakiegokolwiek odchylenia:

1. Wyciągnij zatyczkę (B).

2. Poluzuj śruby (C).

3. Wyreguluj długość przewodu, aż odczyt będzie prawidłowy.

4. Ponownie załóż zatyczkę (B) w odpowiednim miejscu.
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Zespół zacisku przewodu podającego

Przewód podający można odłączyć od zacisków przewodu w 
następujący sposób:

1. Przy pomocy płaskiego śrubokręta podważ pokrywę w pierwszym 
narożniku (A).

2. Przytrzymaj górę zacisku ręką i podważ śrubokrętem pokrywę w 
przeciwległym narożniku (B).

3. Podważ śrubokrętem przeciwną stronę zacisku przewodu.

4. Wyjmij przewód podający.

Zespół blokady zatrzaskowej przewodu podającego

Demontaż
1. Odkręć całkowicie nakrętkę łączącą (A).

2. Rozdziel przewód podający i zaczep węża.

3. Wyciągnij O-ring (B).

4. Sprawdź O-ring (B) i nasmaruj olejem. Jeżeli O-ring (B) jest zużyty, 
wymień przez zmontowaniem.

Montaż
1. Sprawdź, czy pierścień blokujący z zaczepem (C) jest dopasowany 

do przewodu podającego z zaczepem skierowanym od otworu 
przewodu.

2. Załóż O-ring (B) posmarowany olejem na górę pierścienia 
blokującego (C).

3. Połącz przewód podający i zaczep węża.

4. Wkręć nakrętkę łączącą (A) na zaczep węża i ręką dokręć nakrętkę 
łączącą (A)

Wstępne mocowanie złączy

μ UWAGA! Ta metoda może być używana wyłącznie przy 
przewodach nie wyposażonych w zaciski przewodowe.

1. Zamocuj pierścień blokujący z zaczepem (C) na przewodzie 
podającym. Zaczep powinien być skierowany przeciwnie do 
otworu przewodu.

2. Załóż O-ring (B) posmarowany olejem na górę pierścienia 
blokującego.

3. Nakręć nakrętkę łączącą (A) na zaczep węża.

4. Połącz przewód podający i zaczep węża.

5. W razie potrzeby dokręć nakrętkę łączącą (A) ręką.
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Zespół uchwytu rozpylacza

Jeśli w uchwytach rozpylaczy na belce opryskowej widać ślady wycieków, należy sprawdzić uszczelki. W tym celu należy 
rozmontować uchwyty. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu uszczelek i uchwytów rozpylaczy.

Powodem przecieków jest najczęściej:

• brak O-ringów,

• uszkodzenie lub nieprawidłowe założenie O-ringów,

• wyschnięcie lub odkształcenie O-ringów albo uszczelek,

• obecność ciał obcych.

W razie stwierdzenia wycieku
1. Rozkręć połączenie rury.

2. Sprawdź stan i ułożenie pierścienia O-ring. Wymień uszkodzone lub pęknięte części.

3. Wyczyść i nasmaruj O-ring. Nasmaruj na całej powierzchni, używając smaru bez składników mineralnych.

4. Załóż z powrotem O-ring lub uszczelkę i skręć połączenie. Do dokręcenia połączeń można użyć efektu dźwigni (z małą 
siłą).

Demontaż uchwytów rozpylaczy
Uchwyty rozpylaczy są przymocowane do belki opryskowej.

Czarne części są ze sobą połączone. 

Aby je rozłączyć, wsuń płaski śrubokręt (B) i naciśnij, aż odskoczy 
element blokujący (A). 
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Po zdjęciu elementu blokującego (B) ustaw śrubokręt w sposób 
pokazany na ilustracji i pociągnij, aby zdjąć górną część (C) uchwytu 
rozpylacza.

Element blokujący (B) i górna część (C) rozdzielone.

Wewnątrz dolnej części (D) znajduje się O-ring (E), który teraz można 
wyjąć w celu wykonania czynności konserwacyjnych.

Zwróć uwagę, że zamontowany O-ring powinien być nieco 
odkształcony, tak aby uszczelniał cały obwód otworu w przewodzie 
rozpylacza.

Montaż uchwytu rozpylacza
1. Włóż pierścień O-ring do dolnej części.

2. Nałóż dolną część na przewód rozpylacza. Pierścień O-ring 
szczelnie wypełnia granice otworu w przewodzie rozpylacza, 
którędy ciecz użytkowa dostaje się do uchwytu rozpylacza.

3. Nałóż górną część z drugiej strony przewodu rozpylacza.

4. Ściśnij obie części dość mocno, aż usłyszysz kliknięcie.

5. Do górnej części włóż element blokujący, który trwale zamocuje 
uchwyt do belki opryskowej.
W
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Zespół przewodu rozpylacza

Jeśli na przewodach cieczowych na belce opryskowej widać ślady wycieków, należy sprawdzić uszczelki. W tym celu należy 
rozkręcić połączenia rur. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu uszczelek i zespołów rur.

Powodem przecieków jest najczęściej:

• brak O-ringów lub uszczelek,

• uszkodzenie lub nieprawidłowe założenie O-ringów,

• suche lub zdeformowane O-ringi lub uszczelki,

• obecność ciał obcych.

W razie stwierdzenia wycieku
NIE dokręcaj mocniej połączeń. Zamiast tego wykonaj następujące czynności:

1. Rozkręć połączenie rury.

2. Sprawdź stan i ułożenie pierścienia O-ring lub uszczelki. Wymień uszkodzone lub pęknięte części.

3. Wyczyść i nasmaruj O-ring lub uszczelkę. Nasmaruj na całej powierzchni, używając smaru bez składników mineralnych.

4. Załóż z powrotem O-ring lub uszczelkę i skręć połączenie. Do dokręcenia połączeń można użyć efektu dźwigni (z małą 
siłą).

Rozkręcanie połączeń rur
Połączenie rury zmontowane.

Odkręć łącznik (A) na rurze stalowej.

Odciągnij przewód rozpylacza (B) od trójnika (C).

Na końcu rury znajduje się pierścień blokujący (D) i pierścień O-ring (E).

Teraz z rury można wyjąć O-ring w celu wykonania czynności 
konserwacyjnych.

Skręcanie połączeń rur
Aby zmontować połączenie, załóż na rurę łącznik, pierścień blokujący i 
O-ring dokładnie w tej kolejności. Nakręć łącznik na trójnik.
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Typy uszczelek
Zazwyczaj stosuje się pierścienie O-ring, ale niekiedy występują również 
inne rodzaje uszczelek (F).

Zdejmowanie pierścienia blokującego
Jeśli zajdzie potrzeba wymiany pierścienia blokującego, można to zrobić 
poprzez zamontowanie łącznika (A) w odwrotnym kierunku.

• Nasuń łącznik na pierścień blokujący.

• Ustaw łącznik tuż za pierścieniem blokującym i pociągnij. Pierścień 
zsunie się z rury.

Zawór zwrotny układu BoomPrime

Jeśli dojdzie do zatkania zaworów zwrotnych układu BoomPrime, należy 
je wyczyścić.

1. Rozłącz części.

2. Wyczyść je. Sprawdź stan czarnego pierścienia O-ring. 

3. Złóż części i dokręć je momentem 1 Nm.    

μ UWAGA! Jeśli którakolwiek część jest zużyta lub uszkodzona, 
trzeba ją wymienić.W
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Regulacja zaworu 3-drożnego

Duży zawór kulowy używany do zaworów SmartValve i zaworów 
urządzeń napełniających (typu s93) można wyregulować, jeśli 
obracanie dźwignią wymaga użycia zbyt dużej siły lub jeśli pojawił się luz 
i dochodzi do wycieków.

• Właściwie wyregulowany zawór powinien obracać się płynnie i 
bez nadmiernego oporu.

Użyj odpowiedniego narzędzia i wyreguluj ząbkowany pierścień 
wewnątrz zaworu, jak przedstawiono na ilustracji.

μ UWAGA! Małych zaworów kulowych (typu s67) nie można 
regulować.

Aktywacja zaworu bezpieczeństwa

Kontroluj regularnie pracę zaworu bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłową pracę systemu cieczowego.

Co pewien czas wymuś otwarcie zaworu bezpieczeństwa. W ten sposób unikniesz jego zablokowania. W celu otwarcia 
zaworu ustaw zawór ciśnieniowy SmartValve w pozycji „Opróżnianie ciśnieniowe” lub w pozycji nieużywanej funkcji, przy 
włączonej pompie. Jest to zalecane zwłaszcza w przypadku opryskiwaczy bez wyposażenia dodatkowego.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed przestawieniem zaworu ciśnieniowego SmartValve w pozycję „Opróżnianie 
ciśnieniowe” bardzo ważne jest sprawdzenie, czy wąż jest prawidłowo i całkowicie zamocowany do przyłącza 
napełniania w pozycji zablokowanej. W przeciwnym razie może dojść do skażenia środowiska i odniesienia obrażeń, 
gdy obudowa szybkozłącza zostanie odrzucona pod wpływem wysokiego ciśnienia! Jeżeli nie można prawidłowo 
zamocować obudowy, nałóż smar na uszczelkę gumową i zaczepy uchwytu. Przed otwarciem filtra CycloneFilter 
zawór ssawny i zawór ciśnieniowy należy ustawić w pozycji zamkniętej! W przeciwnym razie może dojść do 
całkowitego opróżnienia zbiornika głównego oraz skażenia środowiska i operatora cieczą użytkową.
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Belka HAZ

Regulacja belki — informacje ogólne

Przed rozpoczęciem regulacji sprawdź poniższe pozycje z listy kontrolnej.

1. Opryskiwacz musi być prawidłowo nasmarowany (patrz część „Smarowanie”).

2. Ustaw opryskiwacz na płaskim i stabilnym terenie.

3. Uruchom hamulec postojowy.

4. Umieść kliny pod kołami, aby zapobiec przypadkowemu przetoczeniu.

5. Rozłóż belkę.

6. Umieść mocne elementy podpierające pod sekcją środkową i wszystkimi sekcjami bocznymi, aby odciążyć siłowniki 
hydrauliczne.

7. W przypadku korzystania z dźwigu bezwzględnie podwieś sekcję środkową, ponieważ jest to najcięższa część belki 
(waży nawet 1000 kg).

8. Ustaw neutralny kąt pochylenia (poziomo).

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Podczas regulacji nikt nie może znajdować się pod belką.

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Regulacje siłowników hydraulicznych należy przeprowadzać, gdy układ nie jest pod 
ciśnieniem.

μ UWAGA! Aby uzyskać informacje dotyczące nazewnictwa części belki, patrz „Terminologia” na stronie 53.

μ UWAGA! Aby sprawdzić wyrównanie belki, można użyć poziomnicy alkoholowej albo zmierzyć odległość do podłoża 
w podobnych punktach na obu końcach skrzydeł belki (tej metody używa się do sprawdzania wyrównania 
poziomego i tylko na poziomym podłożu). W przypadku korzystania drugiej metody belka jest ustawiona poziomo, 
gdy obie odległości są równe.

μ UWAGA! Sekcje belki, które podczas regulacji nie są podparte, mogą opaść, a ich ustawienie może być trudne.

μ UWAGA! Regulację należy przeprowadzić w takim samym stopniu na obu skrzydłach belki — lewym i prawym.

μ UWAGA! Przy opisywaniu różnych regulacji belki używa się następujących typów strzałek:

Punkt regulacji Przestawianie do góry Przestawianie do dołu Odsuwanie od operatora Przysuwanie do operatora
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Regulacja sprężyn w sekcji środkowej

Opis działania sprężyn
Regulowane sprężyny w sekcji środkowej amortyzują gwałtowne ruchy 
belki opryskowej. Jeśli warunki pracy zmieniają się, np. pole staje się 
pagórkowate lub silnie nachylone, może być konieczna ręczna zmiana 
ustawienia sprężyn.

Podczas jazdy po nierównej części pola oraz podczas zakręcania na 
uwrociach oś opryskiwacza porusza się w płaszczyźnie poziomej, 
natomiast belka przemieszcza się w górę i w dół. 

Zakres ruchu belki można regulować, przestawiając sprężyny w inne 
położenie. 

Regulacja ruchu belki
Górny wspornik ma wywierconych 5 otworów, do których można 
wkładać sprężyny kontrolujące wychylenie obu skrzydeł belki:

μ UWAGA! Jeśli zamontowano układ kontroli wysokości belki 
AutoHeight, sprężyny należy zaczepić w górnych otworach (1).

Zmiana położenia sprężyny
1. Poluzuj śrubę dystansową (A), obracając nakrętki (B). Zanim rozpoczniesz luzowanie śruby, zanotuj położenie nakrętek 

oraz naprężenie sprężyny. Parametry te powinny być takie same po przełożeniu sprężyny do innego otworu.

2. Wykręć górną śrubę (pokazaną na ilustracji w otworze nr 3) i przełóż sprężynę do innego otworu (od 1 do 5).

3. Wkręć śrubę i dokręć śrubę dystansową. Śruba dystansowa musi być mocno dokręcona, jednak sprężyna nie powinna 
być rozciągnięta bardziej niż w poprzednim położeniu. 

4. Po opuszczeniu belki obie sprężyny powinny być rozciągnięte w takim samym stopniu.

Wymiana sprężyny
1. Poluzuj nakrętki (B) i obróć śrubę dystansową (A), aby sprężyna w ogóle nie była rozciągnięta.

2. Wyjmij sprężynę.

3. Załóż nową sprężynę i zamontuj śrubę dystansową.

4. Dokręć nakrętki na tyle, aby sprężyna była naciągnięta tak samo jak wcześniej.

Otwór najbliższy środka (1) Mniejszy efekt prostowania belki. 

Belka wychyla się tylko nieznacznie i szybko wraca do 
położenia poziomego (zachowuje się jak wahadło).

Nadaje się do pól płaskich i równych.

Otwór środkowy (3) Średni efekt prostowania belki.

Belka porusza się w umiarkowanym zakresie.

Otwór najdalszy od środka (5) Silny efekt prostowania belki.

Belka będzie w pewnym zakresie podążać za 
nachyleniem osi (tworząc układu trapezu).

Nadaje się do pól pochyłych.
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Regulacja nachylenia belki

Przed rozpoczęciem zabiegu rozłożona belka opryskowa musi się znajdować w położeniu poziomym. W razie potrzeby 
można wyregulować poziome ustawienie skrzydeł belki. Odbywa się to przez wyregulowanie położenia przegubów 
oczkowych po obu stronach opryskiwacza, co decyduje o zakresie nachylenia. 

÷ INFORMACJA! Belka może się odchylać maks. o 4 stopnie w dół od poziomu (tylko jeśli zamontowano układ 
AutoHeight).

Etapy regulacji

μ UWAGA! Jeśli siłownik hydrauliczny nie wymaga wymiany, podczas regulacji za pomocą klucza nie trzeba 
wymontowywać przegubu oczkowego/siłownika z belki. Ten przypadek opisano poniżej. Wystarczy obracać 
tłoczysko przy użyciu klucza umieszczonego tuż za przegubem.

1. Odłącz przegub oczkowy od tłoczyska.

2. Poluzuj przeciwnakrętkę (A) i śrubę sworzniową wewnątrz. 
Spowoduje to odblokowanie przegubu oczkowego od tłoczyska.

3. Przykładając klucz do płaskich powierzchni na końcu przegubu 
(powyżej punktu A), obracaj przegubem w kierunku do lub od 
siłownika. Kierunek obrotu zależy od regulacji, której chcesz 
dokonać. 

Podnoszenie skrzydła belki: obracaj przegub oczkowy w kierunku 
do siłownika.

Opuszczanie skrzydła belki: obracaj przegub oczkowy w kierunku 
od siłownika.

4. Aby można było zablokować przegub oczkowy do tłoczyska po 
zakończeniu regulacji, obracaj przegub za każdym razem o 1 pełny 
obrót. Przegub będzie się wtedy przesuwał o równe 2 mm.

5. Przymocuj przegub oczkowy do tłoczyska i sprawdź 
wypoziomowanie skrzydła belki.

Jeśli jest potrzebna dalsza regulacja, wróć do kroku 2.

W przypadku, gdy belka jest prawidłowo wypoziomowana, dokręć śrubę sworzniową i przeciwnakrętkę (A). 

Regulacja została zakończona. 
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Poziome wyrównanie sekcji wewnętrznych

To wyrównanie kompensuje opór powietrza występujący podczas jazdy 
z rozłożoną belką, a ponadto zapewnia stabilność belki podczas 
opryskiwania na nierównych polach. Belkę reguluje się względem 
kierunku jazdy. 

Etapy regulacji
1. Obracaj śrubę oporową (A). Klucz = 30 mm.

• Przysuwanie belki (B): 

Obracaj śrubę oporową w lewo, a po zakończeniu regulacji 
dokręć przeciwnakrętkę.

Moment = 250 Nm.

• Odsuwanie belki (C): 

Poluzuj przeciwnakrętkę i obracaj śrubę oporową w prawo.

2. Stań przy środku belki i popatrz w stronę jej końca. W porównaniu 
z ustawieniem dokładnie prostopadle do kierunku jazdy, teraz 
belka powinna być przesunięta nieco do przodu (B). 

Końcówka belki musi być odsunięta o 100–450 mm od linii 
prostopadłej.

3. Gdy siłownik (D) jest pod maksymalnym ciśnieniem, skok tłoczyska 
(E) nie może przekraczać 38 mm. Wyreguluj odpowiednio śrubę 
oporową (A).

4. Regulację można uznać za zakończoną, gdy ustawienie belki 
mieści się w zakresie podanym w kroku 2. Po wyrównaniu 
pozostałych sekcji belki sprawdź, czy w tym miejscu jest potrzebna 
dodatkowa regulacja.
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Pionowe wyrównanie sekcji środkowej i zewnętrznych

Etapy regulacji
1. Zacznij od sekcji środkowej, która jest wyrównana z sekcją 

wewnętrzną.

2. Obracaj nakrętki (A, B) u góry belki. Klucz = 41 mm.

Podnoszenie belki: poluzuj nakrętkę (A), dokręć nakrętkę (B).

Opuszczanie belki: poluzuj nakrętkę (B), dokręć nakrętkę (A).

3. W razie potrzeby u dołu belki można wyregulować położenie 
przegubu oczkowego (C). Wyjmij czarny sworzeń (D), poluzuj 
przeciwnakrętkę (E) i obróć przegub o 180°. Dokręć 
przeciwnakrętkę i załóż czarny sworzeń. Sprawdź wyrównanie 
sekcji belki.

4. Gdy sekcja środkowa jest wyrównana, dokręć przeciwnakrętki.

Regulację można uznać za zakończoną, jeśli sekcja jest ustawiona 
prosto, a składanie odbywa się bez kłopotów.

5. Teraz w ten sam sposób wyrównaj sekcje zewnętrzne względem 
sekcji środkowej, wykonując czynności 2–4.
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Regulacja blokady belki

Opis mechanizmu blokady belki
Aby zapobiec przypadkowemu złożeniu belki opryskowej w trakcie 
zabiegu, przeguby belki blokują się automatycznie w pozycji 
maksymalnego rozłożenia. Śruba stożkowa (A) popycha sekcje belki do 
pozycji blokady.

Kiedy śruba stożkowa (A) przechodzi przez specjalnie zaprojektowaną 
stalową płytkę (B), płytka się podnosi. Następnie płytka (B) opada za 
łbem śruby, blokując położenie rozłożenia.

Podczas składania siłownik (C) unosi na chwilę stalową płytkę (B), 
umożliwiając rozdzielenie sekcji opryskiwacza.

÷ INFORMACJA! Na ilustracji siłownik (C) jest odłączony od stalowej 
płytki (B). Podczas używania belki opryskowej te elementy muszą 
być połączone.

μ UWAGA! Opisane poniżej wyrównywanie belki należy wykonać 
tylko wtedy, gdy zmiana położenia gumowych odbojników na 
belce nie wystarcza do złożenia sekcji belki do położenia 
transportowego. Podczas składania belki górne krawędzie jej 
sekcji powinny być ustawione w jednej linii. Tylko wtedy będą w 
stanie się załączyć blokady hydrauliczne belki.

Poziome wyrównanie belki
Śrubę (A) można regulować na boki.

1. Poluzuj przeciwnakrętkę (D). Klucz = 41 mm.

2. Obracaj śrubę blokującą (A), aż sekcje belki ułożą się w jednej linii. 
Klucz = 46 mm.

μ UWAGA! Śruba blokująca to śruba mimośrodowa. Zawsze obracaj ją jednorazowo o 1 pełny obrót. Śruba przesunie 
się wtedy o 3 mm do tyłu lub do przodu. Po zakończeniu regulacji śruba blokująca musi być ustawiona dokładnie 
naprzeciw środka otworu w mechanizmie blokującym.

3. Dokręć przeciwnakrętkę (D). Moment = 250 Nm.

Regulacja jest zakończona.
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Pionowe wyrównanie sekcji uchylno-powrotnej

Sekcję uchylno-powrotną należy wyrównać względem zewnętrznej 
sekcji belki.

Etapy regulacji
1. Poluzuj nakrętkę (A). Klucz = 24 mm.

2. Obracaj śrubę sześciokątną (B). Klucz = 17 mm.

Obracanie w prawo: sekcja uchylno-powrotna się podnosi.

Obracanie w lewo: sekcja uchylno-powrotna się obniża.

3. Gdy sekcja uchylno-powrotna jest wyrównana, dokręć nakrętkę (A).

Regulacja została zakończona.

Poziome wyrównanie sekcji uchylno-powrotnej

Procedura opisana poniżej umożliwia wyrównanie sekcji uchylno-
powrotnej względem zewnętrznej sekcji belki.

1. Poluzuj śruby i przeciwnakrętki (A), ale nie odkręcaj ich całkowicie. 

2. Istnieją cztery grupy śrub i nakrętek. Znajdują się one po obu 
stronach stalowego wspornika (B). Klucz = 17 mm. 

Na ilustracji śruba i nakrętka są już wyjęte z jednego otworu. 
Powiększone otwory w stalowym wsporniku umożliwiają 
regulowanie. Stalowy wspornik jest przymocowany do sekcji 
uchylno-powrotnej.

3. Poruszając wspornikiem, wyrównaj sekcję uchylno-powrotną 
względem sekcji zewnętrznej.

4. Dokręć śruby i nakrętki. Moment = 180 Nm.

Regulacja została zakończona.
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Regulacja sekcji uchylno-powrotnej

Sekcja uchylno-powrotna na końcu belki przemieszcza się do przodu lub do tyłu, jeśli w trakcie jazdy z rozłożoną belką 
uderzy w nieruchomy obiekt, np. słup lub drzewo. Kiedy belka minie uderzony obiekt, sprężyna w zewnętrznej sekcji belki 
ściągnie sekcję uchylno-powrotną z powrotem na miejsce. Sekcja uchylno-powrotna może się także nieco ruszać podczas 
oprysku na nierównym terenie. 

Sprężyna ma odpowiedni naciąg ustawiony fabrycznie, jednak może wymagać regulacji w następujących przypadkach:

•  Wykonuje bardzo dużo ruchów z powodu ciągłej pracy na nierównych polach (należy wtedy dociągnąć sprężynę).

•  Bardzo ciężko poruszyć sekcję ręką, kiedy opryskiwacz jest zaparkowany (należy wtedy poluzować sprężynę).

•  Trzeba ją zamontować po wymianie sprężyny, linki sprężyny lub innych elementów.

Etapy regulacji
A. Obracając te nakrętki, wyreguluj naciąg sprężyny.

B. Fabrycznie sprężyna jest rozciągnięta do 480 mm. Maksymalnie można ją rozciągnąć do 550 mm.

μ OSTRZEŻENIE! Ryzyko przygniecenia. Podczas regulowania naprężenia sprężyny uważaj, aby nie włożyć do niej 
palców ani ubrań.

Regulacja tłumienia wahań belki

Rozłożona belka wykonuje ruchy poprzeczne podczas:

• jazdy po nierównym terenie,

• skręcania na uwrociu,

• przyspieszania,

• hamowania.

Trzy akumulatory umieszczone na środku belki amortyzują wahania 
belki w trakcie jazdy po polu.

Funkcja tłumienia
Każdy akumulator zawiera azot i olej hydrauliczny, które są oddzielone membraną. Kiedy belka wykonuje ruchy poprzeczne, 
olej hydrauliczny przelewa się do akumulatora. Olej naciska na membranę, a ta spręża gaz. Gdy energia sprężania gazu 
pokona ciśnienie oleju wywoływane przez belkę, skrzydło belki wraca do położenia wyjściowego ruchem łagodzonym przez 
przepływ oleju w obiegu.W
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Serwisowanie akumulatorów
Jeśli masz wrażenie niewystarczającej amortyzacji ruchów 
poprzecznych, należy doładować akumulatory albo je wymienić. Poproś 
o pomoc sprzedawcę HARDI.

1. Sprawdź, czy nie występują wycieki.

2. Sprawdź nastawę ciśnienia akumulatorów za pomocą przyłączy 
testowych umieszczonych w bloku hydraulicznym poniżej. Do 
tego bloku są również podłączone węże hydrauliczne 
akumulatorów. 

3. Dopełniaj akumulatory azotem (N2) aż do osiągnięcia ciśnienia 18 
bar (nastawa fabryczna). Objętość gazu w jednym akumulatorze to 
ok. 0,5 litra.

4. Dolewaj do akumulatorów olej hydrauliczny aż do uzyskania 
ciśnienia ok. 35 bar (nastawa fabryczna). 

€ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie napełniaj akumulatorów innymi 
gazami, np. czystym tlenem. Wiąże się to z ryzykiem wybuchu.

Blok hydrauliczny układu regulacji wahań belki

÷ INFORMACJA! Więcej informacji odczytasz ze schematu układu 
hydraulicznego w sekcji „Dane techniczne” w tej instrukcji 
obsługi.

Wyrównywanie gumowych odbojników na belce opryskowej

Kiedy belka jest złożona, należy sprawdzić, czy prawidłowo spoczywa na gumowych odbojnikach. Odbojniki chronią części 
belki podczas składania i transportu, dlatego trzeba kontrolować ich wyrównanie. Ponadto odbojniki ułatwiają 
przestawienie belki do położenia transportowego.

Etapy regulacji:
1. Złóż belkę i sprawdź położenie gumowych odbojników (A). Po 

zakończeniu składania belka musi ich dotykać.

2. Jeśli jest potrzebna regulacja, poluzuj nieco cztery przeciwnakrętki 
(B). Klucz = 17 mm.

3. Przesuń stalowy wspornik z odbojnikiem na bok w żądane miejsce.

4. Dokręć cztery przeciwnakrętki. Odbojnik zostanie trwale 
zamocowany w tym położeniu.

5. W razie potrzeby wyreguluj pozostałe gumowe odbojniki na belce.

Pozycja Przyłącze w bloku hydraulicznym

Węże hydrauliczne dla akumulatorów ACC1, ACC2, ACC3

Przyłącza testowe dla akumulatorów MACC1, MACC2, MACC3, TM

Siłowniki tłumienia wahań w belce opryskowej C1, C2, C3

Linia powrotu oleju do zbiornika T
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Belka TR4

Regulacja belki

÷ INFORMACJA! Przed rozpoczęciem regulacji belki dokręć 
wszystkie śruby przy zawiasach.

1. Rozłóż belkę i wykręć śruby z siłownika.
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2. Jeśli 1. i 2. ramię nie jest ustawione poziomo, obróć śrubę 
oczkową A i B.

3. Gdy belka znajduje się w położeniu poziomym, delikatnie dokręć 
przeciwnakrętki.

.

4. W tym samym czasie wstępnie wyreguluj 2 ograniczniki (C) i (D) 
pomiędzy 1. i 2. ramieniem, aby belka została odpowiednio 
ustawiona.

5. Złóż belkę ręcznie, aby 2. sekcja opierała się o wsporniki w 1. sekcji.

Zbyt nisko ustawiona belka Prawidłowe ustawienia Zbyt wysoko ustawiona belka
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6. Jeśli 2. sekcja znajduje się zbyt wysoko, ponownie rozłóż belkę 
bez naruszania ustawienia poziomego obu ramion i wyreguluj 
dwie śruby oczkowe A i B w celu odsunięcia 1. ramienia od 2. 
ramienia.

Jeśli 2. ramię znajduje się zbyt nisko, należy je odpowiednio 
ustawić.

7. Gdy 2. ramię jest prawidłowo ustawione we wsporniku, można 
dokręcić przeciwnakrętki śrub oczkowych.

÷ INFORMACJA! Zalecamy podczas dokręcania użycie 
przedłużenia na końcu klucza, aby mieć pewność, że nakrętki są 
odpowiednio dokręcone. 

± OSTRZEŻENIE! Ogranicznik (D) powinien stykać się z drugą 
sekcją
Szczelina pomiędzy ogranicznikiem (C) i aluminiową częścią 
powinna wynosić 2 mm.

8. Ponownie zamocuj ucho tłoczyska siłownika do zawiasu i mocno 
dokręć nakrętkę.

9. Maksymalnie zmniejsz odległość «L» pomiędzy gniazdami na śrubie oczkowej. Całkowicie wysuń siłownik, a następnie 
zwiększ odległość «L» aż do momentu dotknięcia drugiej sekcji przez dolny ogranicznik (D).

÷ INFORMACJA! Gdy ogranicznik (D) styka się z drugą sekcją, ogranicznik (C) musi znajdować się w odległości 2 mm od 
aluminiowej części.

10. Kontynuuj zwiększanie odległości «L», aż ogranicznik (C) dotknie drugiej sekcji.

11. Ponownie poluzuj śrubę oczkową aż do wystąpienia wyboczenia tłoczyska (wyboczenie odpowiada około 2-3 mm 
dodatkowego posuwu tłoczyska siłownika).

μ UWAGA! Podczas wykonywania tej czynności upewnij się, że siłownik jest całkowicie wysunięty, aby nie wsunął się w 
przypadku poluzowania przegubu kulowego.

12. Siłownik może spowodować delikatne naruszenie ustawienia belki — sprawdź ponownie, czy belka jest odpowiednio 
wyrównana.
Powtórz krok 6, jeśli konieczne jest wyregulowanie ograniczników (C) i (D).

L

Serrer FORTEMENT
Tighten strongly

Laisser 2 mm de jeu

Clearance= 2mm
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13. Gdy belka jest prawidłowo ustawiona, mocno dokręć przeciwnakrętkę na ogranicznikach (C) i (D) oraz na śrubach 
oczkowych.

14. Wymontuj przewody hydrauliczne i poluzuj śruby (G).

15. Złóż belkę ręcznie, aby 2. ramię opierało się o wspornik na 1. 
ramieniu.

• Dokręć śrubę (G) do momentu poczucia oporu. Oznacza to, że śruba napotkała opór tłoczyska siłownika. 

• Gdy śruba dotyka tłoczyska, wykręć ją o ok. 2 lub 3 mm i dokręć przeciwnakrętkę. Śruba (G) reguluje skok tłoczyska 
siłownika.

Serrage des contre-écrous
Tighten  counternuts

Serrage contre-écrous
Tighten counternuts
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Zimowy przestój

Informacje ogólne

Aby zachować sprawność opryskiwacza i chronić podzespoły, stosuj się do poniższych zaleceń.

Przed przestojem

Po zakończeniu sezonu należy poświęcić pewien czas na przygotowanie opryskiwacza do przestoju zimowego. 

Niedopuszczalne jest pozostawianie cieczy użytkowej w zbiorniku i instalacji cieczowej opryskiwacza. Zaleganie środka 
chemicznego może uszkodzić niektóre podzespoły maszyny.

1. Dokładnie umyj opryskiwacz — wewnątrz i na zewnątrz — patrz „Czyszczenie” na stronie 127. Upewnij się, że 
wszystkie zawory, węże i elementy wyposażenia zostały przepłukane środkiem czyszczącym, a następnie czystą wodą. 
Pozwoli to usunąć wszelkie pozostałości środków chemicznych z układu cieczowego.

2. Wymień uszkodzone uszczelnienia i wyeliminuj wycieki.

3. Po opróżnieniu opryskiwacza pozwól pompie pracować jeszcze kilka minut. Otwórz wszystkie zawory, aby jak 
najwięcej cieczy spłynęło z obwodu cieczowego. Pozwól pompie pracować, aż ze wszystkich rozpylaczy wydobywać 
się będzie powietrze. Opróżnij także zbiornik wody do płukania.

4. Zabezpieczenie przed mrozem:

Najpierw umyj opryskiwacz od wewnątrz i na zewnątrz.

Wlej do zbiornika głównego około 50 l mieszanki płynu niezamarzającego (np. glikolu i wody). Przy przygotowywaniu 
mieszaniny uwzględnij wszelkie pozostałości wody w zakamarkach układu cieczowego.

Zależnie od temperatur panujących zimą przygotuj mieszaninę w proporcjach podanych w tabeli:

Włącz pompę i — uruchamiając wszystkie zawory i funkcje, zawory operacyjne, system podawania środków 
chemicznych itp. — rozprowadź mieszaninę z płynem niezamarzającym po całej instalacji, nie pozostawiając żadnych 
resztek niewymieszanej wody. 

Niewymieszana woda zamarznie i z dużym prawdopodobieństwem uszkodzi podzespoły opryskiwacza!

Włącz i wyłącz zawór główny oraz zawory rozdzielcze w zespole zaworu operacyjnego, aby płyn niezamarzający został 
także rozpylony przez dysze. Płyn niezamarzający zabezpiecza także O-ringi, uszczelki, membrany itp. przed 
wysychaniem. 

Opróżnij filtry i rury na belce. Pamiętaj, aby wykręcić korki, ponieważ niewymieszana woda może się gromadzić w 
ślepych końcach rur i powodować ryzyko popękania korków lub rur, kiedy przy następnym oprysku do belki znów 
zostanie doprowadzone ciśnienie.

5. Wymontuj manometry glicerynowe. Przechowuj je w pozycji pionowej w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze.

6. Nasmaruj wszystkie punkty smarowania, przestrzegając harmonogramu smarowania.

7. Kiedy opryskiwacz wyschnie, usuń rdzę w miejscach ubytku lakieru i zamaluj te miejsca farbą.

8. Metalowe powierzchnie pokryj cienką warstwą oleju przeciwkorozyjnego (np. SHELL ENSIS FLUID, CASTROL 
RUSTILLO). Nie nakładaj oleju na elementy gumowe, węże ani opony.

9. Złóż belkę do pozycji transportowej i usuń ciśnienie w układzie hydraulicznym.

10. Wszystkie elektryczne gniazda i wtyczki należy przechowywać w suchej torbie foliowej, chroniąc je przed wilgocią, 
zabrudzeniami i korozją.

11. Wymontuj z kabiny pulpity sterownicze i wyświetlacz komputera. Przechowuj je w suchym i czystym pomieszczeniu, 
w którym nie dochodzi do skraplania się wilgoci.

Temperatura 

(°C)

Ilość wody

 (l)

Ilość glikolu

 (l)

-7 10 2,5

-12 10 4,3

-20 10 6,7

-31 10 10

-40 10 12,2
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12. Wytrzyj przyłącza hydrauliczne i zabezpiecz je osłonami.

13. Nasmaruj wszystkie wysunięte fragmenty tłoczysk siłowników hydraulicznych, zabezpieczając je przed korozją.

14. Spuść wodę ze zbiornika powietrza w pneumatycznym układzie hamulcowym.

Po okresie przestoju

1. Po okresie przestoju opryskiwacz należy przygotować do pracy w nowym sezonie:

2. Wyreguluj ciśnienie w oponach.

3. Zetrzyj smar z tłoczysk siłowników hydraulicznych.

4. Zamontuj ponownie manometry. Uszczelnij taśmą teflonową lub podobną.

5. Spuść mieszaninę niezamarzającą ze zbiornika i rur na belce opryskowej.

6. Napełnij opryskiwacz czystą wodą i sprawdź działanie elementów układu cieczowego. Przeprowadź test układu 
cieczowego: Wlej niewielką ilość wody do zbiornika i rozprowadź ją po układzie cieczowym. Wykonaj oprysk pod 
ciśnieniem 5 bar. Usuń wszelkie wykryte nieszczelności. Sprawdź efekt oprysku.

7. Przepłucz cały układ cieczowy czystą wodą. 

8. Upewnij się, że zbiornik główny jest czysty w środku i zamknij zawór spustowy.

9. Sprawdź, czy światła drogowe są widoczne i w dobrym stanie. Sprawdź, czy szyby ochronne są czyste i pozbawione 
uszkodzeń.

10. Sprawdź wszystkie funkcje elektryczne.

11. Sprawdź, czy belka opryskowa prawidłowo się składa. W razie potrzeby wykonaj regulację. Usuń wszelkie wykryte 
wycieki oleju. Sprawdź, czy węże hydrauliczne i przewody elektryczne są na swoim miejscu oraz wyginają się 
elastycznie (nie pękają).

12. Sprawdź, czy czujniki są w dobrym stanie i są czyste.
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7 — Naprawa

Problemy z działaniem

Informacje ogólne

Problemy występujące podczas pracy mają często te same przyczyny:

• Nieszczelność w układzie ssawnym może obniżyć ciśnienie generowane przez pompę i całkowicie przerwać proces 
zasysania.

• Niedrożny filtr ssawny może zakłócać proces zasysania i uniemożliwiać prawidłową pracę pompy.

• Niedrożny filtr ciśnieniowy powoduje wzrost ciśnienia w układzie cieczy przed filtrem ciśnieniowym. Może to 
spowodować uruchomienie zaworu bezpieczeństwa.

• Niedrożne filtry sekcyjne lub filtry rozpylaczy powodują, że wzrasta wskazanie ciśnienia na manometrze, ale spada 
ciśnienie w rozpylaczach.

• Zanieczyszczenia zassane przez pompę często uniemożliwiają prawidłowe zamykanie zaworów, przez co obniżają 
wydajność pompy.

• Nieprawidłowy montaż podzespołów pompy, a w szczególności pokryw przepon, powoduje niekontrolowane 
pobieranie powietrza lub nieszczelność układu, przez co obniża wydajność pompy.

• Zardzewiałe lub zabrudzone podzespoły hydrauliczne mogą powodować, że połączenia są nieszczelne i wymagają 
częstych napraw.

• Nieprawidłowo naładowany lub uszkodzony akumulator może być przyczyną usterek i zakłóceń w pracy układu 
elektrycznego.

Dlatego też ZAWSZE sprawdzaj:
• Czy filtry ssawne, filtry ciśnieniowe i rozpylacze są czyste.

• Czy węże, szczególnie ssawne, nie mają nieszczelności lub pęknięć.

• Czy uszczelki i O-ringi są na swoim miejscu i w dobrym stanie.

• Czy manometry działają prawidłowo. Od tego zależy dokładność dawkowania.

• Czy zawór operacyjny działa prawidłowo. Do sprawdzania używaj zawsze czystej wody.

• Czy podzespoły hydrauliczne są czyste.

• Czy akumulator i jego złącza są w dobrym stanie.
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Opryskiwanie

USTERKA MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIE

Brak oprysku z belki. Uchodzenie powietrza po stronie ssawnej. Sprawdź szczelność filtra ssawnego.

Sprawdź podłączenie zewnętrznego węża.

Sprawdź pompę przeponową (przepony, zawory, 
pokrywy zaworów).

Zasysanie powierza do układu. Uruchom pompę opryskową.

Zapchany filtr ssawny/ciśnieniowy. Oczyść wkłady filtrów.

Brak ciśnienia. Nieprawidłowe podłączenie. Usterka zaworu bezpieczeństwa (jeśli jest 
zamontowany).

Usterka zaworów pompy (pompa 463). Sprawdź, czy nic nie zakłóca ruchu zaworów.

Nieprawidłowy odczyt ciśnienia Sprawdź, czy nic nie zakłóca działania manometru.

Spadek ciśnienia. Zapchane filtry. Wyczyść filtry i wlej czystej wody. Jeśli w cieczy widać 
zawiesinę, sprawdź, czy włączono mieszanie.

Zużyte rozpylacze. Sprawdź natężenie przepływu przez rozpylacze i jeśli 
różnica w przepływie wynosi ponad 10%, wymień 
odpowiednie rozpylacze.

Podciśnienie w zbiorniku. Sprawdź poprawność działania odpowietrznika.

Zasysanie powietrza przy niskim poziomie cieczy. Zmniejsz prędkość obrotową pompy.

Wzrost ciśnienia. Rozpylacze są za małe do zadanego natężenia 
przepływu.

Zamontuj rozpylacze o większej przepustowości.

Tworzenie się piany. Zasysanie powierza do układu. Sprawdź przyłącza.

Zbyt intensywne mieszanie. Zmniejsz prędkość obrotową pompy.

Sprawdź zawór bezpieczeństwa (jeśli jest 
zamontowany).

Sprawdź, czy zbiornikowa linia powrotna jest 
podłączona.

Zastosuj dodatki antypienne.

Wyciek cieczy od spodu pompy. Uszkodzenie przepon pompy. Wymień przepony.

Zawór z napędem nie działa lub działa nieprawidłowo.Przepalone bezpieczniki. Sprawdź działanie wyłączników krańcowych. W razie 
potrzeby wyczyść styki odrdzewiaczem.

Sprawdź prąd pobierany przez silnik układu 
podciśnieniowego: maks. 450–500 mA.

Odwrócenie biegunów. Brązowy (+), niebieski (-).

Zawór nie zamyka się całkowicie. Sprawdź, czy w zaworze nie ma ciał obcych.

Sprawdź położenie wsporników mikroprzełączników. 
Poluzuj śruby kołnierzowe o 1/2 obrotu.

Brak zasilania. Nieprawidłowa biegunowość. Sprawdź, czy przewód 
brązowy to (+), a niebieski to (-).

Sprawdź, czy na płytce drukowanej nie ma zimnych 
lutów albo luźnych połączeń. 

Sprawdź solidność zamocowania uchwytu 
bezpiecznika i samego bezpiecznika.
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Funkcje hydrauliki

Napęd

USTERKA MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIE

Brak reakcji belki. Zbyt małe ciśnienie oleju. Sprawdź, czy zawór elektromagnetyczny działa 
prawidłowo.

Sprawdź/wyreguluj ciśnienie w układzie 
hydraulicznym.

Zbyt mały dopływ oleju. Sprawdź odpowiednią pompę hydrauliczną.

Usterka bezpiecznika. Sprawdź/wymień bezpiecznik.

Usterka rozdzielacza lub bloku bocznikowego. Sprawdź zawór elektromagnetyczny i złącze.

Sprawdź półkę zaworu sekcyjnego.
W razie potrzeby wymień zawór sekcyjny.

Nie działa siłownik. Zatkany rozpylacz. Rozmontuj złącze i wyczyść rozpylacz.

Usterka zaworu sekcyjnego. Sprawdź elektromagnes.
Sprawdź półkę zaworu sekcyjnego.

Zasilanie elektryczne. Sprawdź regulator (uchwyt lub REGULOR6).
Sprawdź uchwyt wielofunkcyjny.
Sprawdź konfigurację regulatora REGULOR6.
Sprawdź płytki drukowane i połączenia.

USTERKA MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIE

Maszyna nie jedzie do przodu. Nieprawidłowy sposób obsługi. Sprawdź, czy jest zwolniony hamulec postojowy.
Dźwignia w położeniu neutralnym.

Awaria elektroniki. Odczytaj kod SD lub DTC i skontaktuj się z pomocą 
techniczną.
Sprawdź układ elektryczny (połączenia, przewody itd.).

Usterka hydrauliczna. Sprawdź ciśnienie podawane z pompy 
przekładniowej (powinno wynosić 28 bar).
Sprawdź ciśnienie robocze (maks. 450 bar.

Zbyt niska prędkość jazdy. Nieprawidłowy sposób obsługi. Ogranicznik obrotów ustawiony na pozycji 10.
Pokrętło wyboru prędkości w położeniu do szybkiej 
jazdy.
Rozłożony schodek wejściowy (wersja z 
ograniczeniem 40 km/h).

Błędy eksploatacyjne. Odczytaj kody błędów i skontaktuj się z pomocą 
techniczną.

Usterki elektryczne. Sprawdź, czy składany schodek wejściowy działa 
prawidłowo (sprawdź jego czujnik położenia).
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Zwalnianie hamulca

A. Zawór w NORMALNYM trybie pracy.

B. Zawór w trybie ZWALNIANIA HAMULCA.

Do zwalniania hamulców silników hydraulicznych służy następująca 
procedura:

• Przestaw dźwignię bezpieczeństwa i ustaw dźwignie zaworów w 
pozycji pionowej.

• Przystaw dźwignię do pompy ręcznej.

• Aktywuj pompę ręczną do momentu, w którym hamulce przy obu 
silnikach zostaną całkowicie zwolnione.

÷ INFORMACJA! Nie kontynuuj pompowania po całkowitym 
zwolnieniu hamulców. Nadmierne ciśnienie może uszkodzić 
układ hamowania silników.

Pod odholowaniu maszyny lub przed jej ponownym uruchomieniem 
koniecznie uruchom hamulec postojowy. W tym celu obróć dźwignię 
zaworu do ustawienia poziomego i załóż dźwignię bezpieczeństwa (2), 
jak przedstawiono na ilustracji (A).

Zawory upustu wysokiego ciśnienia w pompie przekładniowej

Ta operacja polega na otwarciu 2 zaworów wysokiego ciśnienia (1) 
umieszczonych na pompie przekładniowej, aby umożliwić swobodny 
obieg oleju w układzie podczas holowania maszyny.

• Poluzuj 2 zawory (3) o maksymalnie 3 obroty, aby umożliwić 
swobodny obieg oleju w przekładni hydraulicznej.

÷ INFORMACJA! Przed ponownym uruchomieniem maszyny 
należy ponownie zamknąć zawory wysokiego ciśnienia.

1
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Komunikaty o błędach

Błędy przekładni

W przypadku błędu działania przekładni hydraulicznej na ekranie 
pojawia się odpowiednia ikona.

Tabela kodów błędów SD

Kody
błędów

Opis Kody
błędów

Opis

001 Niskie napięcie akumulatora

002 Niskie napięcie akumulatora

003 Niski stan sygnału czujnika napięcia zasilania 12 V

004 Wysoki stan sygnału czujnika napięcia zasilania 12 V

005 Niski stan sygnału czujnika napięcia zasilania 5V

006 Wysoki stan sygnału czujnika napięcia zasilania 5V 200 Kod SD układu SAPE: wysokie napięcie akumulatora

007 Przepełnienie stosu 201 Kod SD układu SAPE: niskie napięcie akumulatora

008 Błąd pamięci E2prom 202 Kod SD układu SAPE: wartość sygnału czujnika napięcia zasilania 
12 V poza zakresem

009 Błąd pamięci FLASH 203 Kod SD układu SAPE: wartość sygnału czujnika napięcia zasilania 
5V poza zakresem

010 Błąd pamięci RS232 204 Kod SD układu SAPE: E2prom 

011 Błąd połączenia w magistrali CAN

012 Zabezpieczenie przez powrotem prądu 200 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — sterowanie z modulacją szerokości 
impulsu 1

Od 020 do 045 Wewnętrzny błąd układu 201 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — sterowanie z modulacją szerokości 
impulsu 2

051 Błąd wczytywania danych z czujnika masowego przepływu 
powietrza

202 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — sterowanie z modulacją szerokości 
impulsu 3

052 Nieprawidłowy kluczyk 203 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — sterowanie z modulacją szerokości 
impulsu 4

053 Niespójny odczyt z czujnika masowego przepływu powietrza 206 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — zbyt niskie napięcie akumulatora

054 Niespójna wartość wejściowa/wyjściowa 207 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — zbyt wysokie napięcie akumulatora

055 Błąd wrażliwego parametru 156 Błąd wyboru trybu. Załączono równocześnie 2 tryby

056 Błąd SDPHASE 172 Błąd funkcji przesyłania: krzywa się nie wznosi

057 Błąd sumy kontrolnej 184 Błąd magistrali CAN układu kierowniczego

058 Błąd wartości min./maks. parametru 197 Błąd konfiguracji układu

59 Niezgodny moduł 204 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — sterowanie z modulacją szerokości 
impulsu 5

61 Różnica pomiędzy danymi w pamięci RAM i EEPROM 205 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — sterowanie z modulacją szerokości 
impulsu 6

070 Błąd pętli 208 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — zbyt niskie napięcie akumulatora

071 Błąd pętli prądu z modulacją szerokości impulsu 2 209 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — zbyt wysokie napięcie akumulatora

1

DTC
SD
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Kody błędów silnika

W razie wystąpienia błędu działania na ekranie jest wyświetlany kod błędu.

• Naciśnij przycisk (1) i przewijaj zawartość ekranu aż do pojawienia się 
menu kodów DTC.
Ikona informuje o liczbie błędów.

• Naciśnij przycisk (2), aby wyświetlić kody błędów SPN i FMI 
dotyczące silnika.

Kody błędów silnika

72 Błąd pętli z modulacją szerokości impulsu 3 210 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — zbyt niska wartość sygnału czujnika 
prądu stałego 5 V

73 Błąd pętli prądu z modulacją szerokości impulsu 4 211 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — zbyt wysoka wartość sygnału czujnika 
prądu stałego 5 V

080 Wartość sygnału czujnika ciśnienia w układzie hamulcowym 
poza zakresem

212 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive — zabezpieczenie przed powrotem prądu

083 Błąd komunikacji w magistrali CAN: nie odebrano sygnału 235 Kod SD układu SAPE: komunikacja w magistrali CAN

084 Wartość sygnału czujnika wysokiego ciśnienia poza zakresem 236 Kod SD układu SAPE: zbyt wysokie napięcie akumulatora

85 Błąd automatycznego sterowania urządzeniem podrzędnym w 
układzie SmartDrive: konfiguracja

237 Kod SD układu SAPE: zbyt niskie napięcie akumulatora

91 Sygnał błędu z pedału — translacja 238 Kod SD układu SAPE: wartość sygnału czujnika napięcia zasilania 
12 V poza zakresem

92 Błąd czujnika joysticka 239 Kod SD układu SAPE: wartość sygnału czujnika napięcia zasilania 
5 V poza zakresem

97 Błąd wyboru trybu 240 Kod SD układu SAPE: błąd pamięci

102 Błąd przegrzania przekładni 241 Kod SD układu SAPE: błąd zaworu DAC

115 Błąd komunikacji z silnikiem w magistrali CAN 242 Kod SD układu SAPE: błąd magistrali I2C

124 Błąd w magistrali CAN (z wyświetlacza). Brak sygnału 243 Kod SD układu SAPE: błąd komunikacji w magistrali CAN

133 Błąd w magistrali CAN — z automatycznie sterowanego 
urządzenia podrzędnego w układzie SmartDrive. Brak sygnału

244 Kod SD układu SAPE: błąd parametru sumy kontrolnej

136 Błąd czujnika prędkości (zbyt wysoka prędkość) 245 Kod SD układu SAPE: błąd wartości min./maks. parametru

153 Błąd napięcia zasilania między maszyną a oprogramowaniem 246 Kod SD układu SAPE: błąd czujnika prędkości w lewym 
przednim kole

247 Kod SD układu SAPE: błąd czujnika prędkości w lewym 
przednim kole

252 Kod SD układu SAPE: błąd zaworu przy lewym tylnym kole

248 Kod SD układu SAPE: błąd czujnika prędkości w lewym tylnym 
kole

253 Kod SD układu SAPE: błąd zaworu przy prawym tylnym kole

249 Kod SD układu SAPE: błąd czujnika prędkości w prawym tylnym 
kole

254 Kod SD układu SAPE: błąd przedniego czujnika zakrętów

250 Kod SD układu SAPE: błąd zaworu przy lewym przednim kole 255 Kod SD układu SAPE: błąd tylnego czujnika zakrętów

251 Kod SD układu SAPE: błąd zaworu przy prawym przednim kole

Kod SPN Podzespół/miejsce Opis (miejsce występowania błędu) Kod FMI

29 Ręczne sterowanie przepustnicą Przerwa w obwodzie lub zwarcie, sygnał nieakceptowalny w stosunku do 
sygnału z czujnika obrotów jałowych.

2, 3, 4, 11

84 Sygnał prędkości jazdy Prędkość powyżej górnej granicy zakresu, sygnał nieobecny lub 
nieakceptowalny.

0, 8, 12, 14

91 Pedał przyspieszenia Przerwa w obwodzie lub zwarcie, sygnał nieakceptowalny w stosunku do 
sygnału z czujnika obrotów jałowych (pedał analogowy).

2, 3, 4, 11

Kody
błędów

Opis Kody
błędów

Opis

1 2

DTC
SD

DTC
  05

SPN
  91
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  10
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91 Pedał przyspieszenia Przerwa w obwodzie lub zwarcie, nieprawidłowy zakres lub częstotliwość 
sygnału z modulacją szerokości impulsu (pedał cyfrowy).

2, 8

91 Pedał przyspieszenia Nieprawidłowa częstotliwość powtarzania w modulacji szerokości impulsu 
(pedał cyfrowy).

8, 11

94 Czujnik niskiego ciśnienia paliwa Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 3, 4, 11

94 Niskie ciśnienie paliwa Poniżej dolnej granicy zakresu, reakcja układu. 2, 11

97 Czujnik obecności wody w filtrze paliwa Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 3, 4, 11

97 Poziom wody w filtrze paliwa Powyżej górnej granicy zakresu. 11, 12

100 Czujnik ciśnienia oleju Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 0, 2, 3, 4

100 Czujnik ciśnienia oleju Wartość ciśnienia nieakceptowalnie niska. 1, 11

100 Ciśnienie oleju Powyżej górnej granicy zakresu. 0, 11

100 Ciśnienie oleju Poniżej dolnej granicy zakresu. 1, 11

102 Czujnik ciśnienia powietrza doładowującego Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 2, 3, 4

102 Ciśnienie powietrza doładowującego Poza granicami zakresu, reakcja układu. 2, 11

105 Czujnik temperatury powietrza doładowującego Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 2, 3, 4, 11

105 Temperatura powietrza doładowującego Poza granicami zakresu, reakcja układu. 0, 11

107 Stan filtra powietrza Utrata ciśnienia powyżej górnej granicy zakresu, reakcja układu. 0, 11

108 Błąd wewnętrzny modułu ECU Usterka czujnika ciśnienia w otoczeniu. 2, 3, 4, 11

110 Czujnik temperatury płynu chłodzącego Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 2, 3, 4

110 Temperatura płynu chłodzącego Poza granicami zakresu, reakcja układu. 0, 11

111 Poziom płynu chłodzącego Poza granicami zakresu, reakcja układu. 1, 11

157 Czujnik ciśnienia w szynie paliwowej Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 3, 4, 11

157 Czujnik ciśnienia w szynie paliwowej Odchyłka sygnału podczas uruchamiania lub studzenia po pracy powyżej 
górnej granicy zakresu.

0, 1, 11

158 Styk 15 Nie wykryto włączenia zapłonu. 11, 12

168 Akumulator Napięcie poniżej dolnej granicy zakresu. 0, 1, 11

168 Napięcie akumulatora Powyżej górnej granicy zakresu, reakcja układu. 2, 11

174 Czujnik temperatury paliwa Czujnik temperatury paliwa: Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 3, 4, 11

174 Temperatura paliwa Powyżej górnej granicy zakresu, reakcja układu. 0, 11

175 Czujnik temperatury oleju Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 2, 3, 4

175 Temperatura oleju Poniżej dolnej granicy zakresu, reakcja układu. 0, 11

190 Czujnik prędkości obrotowej silnika Silnik pracuje, sygnał tylko z czujnika prędkości obrotowej wałka rozrządu. 11, 12

190 Czujnik prędkości obrotowej silnika Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej z wałka rozrządu lub brak 
sygnału.

8, 11, 12

190 Czujnik prędkości obrotowej silnika Nieprawidłowe sygnały prędkości obrotowej z wału korbowego lub brak 
sygnału.

8, 11, 12

190 Czujnik prędkości obrotowej silnika Sygnały prędkości obrotowej z wału korbowego i wałka rozrządu są 
przesunięte w fazie.

2, 11

190 Nadmierna prędkość obrotowa silnika Przekroczenie prędkości obrotowej silnika, reakcja układu 0, 11

190 Objawy zbyt wysokiej prędkości Objawy zbyt wysokiej prędkości obrotowej, reakcja układu. 11, 14

520 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „TSC1-TR”). 11, 12

563 Główny przekaźnik Zwarcie z masą lub wyłączenie awaryjne (przekaźnik 3). 7, 11, 12

624 Lampka diagnostyczna Przerwa w obwodzie lub zwarcie, wyłączenie przez moduł ECU. 2, 3, 4, 5

630 Błąd wewnętrzny modułu ECU Dostęp do pamięci EEPROM. 11, 12

639 Nieprawidłowy stan magistrali CAN Przerwa w obwodzie lub zwarcie, nieprawidłowy stan (magistrala CAN A). 11, 14

651 Jeden wtryskiwacz Zwarcie (wtryskiwacz 1). 3, 4, 11, 13

651 Jeden wtryskiwacz Przerwa w obwodzie (wtryskiwacz 1). 5, 13

652 Jeden wtryskiwacz Zwarcie (wtryskiwacz 2). 3, 4, 11, 13

652 Jeden wtryskiwacz Przerwa w obwodzie (wtryskiwacz 2). 5, 13

653 Jeden wtryskiwacz Zwarcie (wtryskiwacz 3). 3, 4, 11, 13

653 Jeden wtryskiwacz Przerwa w obwodzie (wtryskiwacz 3). 5, 13

654 Jeden wtryskiwacz Zwarcie (wtryskiwacz 4). 3, 4, 11, 13

654 Jeden wtryskiwacz Przerwa w obwodzie (wtryskiwacz 4). 5, 13

655 Jeden wtryskiwacz Zwarcie (wtryskiwacz 5). 3, 4, 11, 13

655 Jeden wtryskiwacz Przerwa w obwodzie (wtryskiwacz 5). 5, 13

656 Jeden wtryskiwacz Zwarcie (wtryskiwacz 6). 3, 4, 11, 13

656 Jeden wtryskiwacz Przerwa w obwodzie (wtryskiwacz 6). 5, 13

Kod SPN Podzespół/miejsce Opis (miejsce występowania błędu) Kod FMI
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657 Jeden wtryskiwacz Zwarcie (wtryskiwacz 7). 3, 4, 11, 13

657 Jeden wtryskiwacz Przerwa w obwodzie (wtryskiwacz 7). 5, 13

658 Jeden wtryskiwacz Zwarcie (wtryskiwacz 8). 3, 4, 11, 13

658 Jeden wtryskiwacz Przerwa w obwodzie (wtryskiwacz 8). 5, 13

676 Przekaźnik podgrzewacza powietrza Przerwa w obwodzie lub nieprawidłowe podłączenie. 4, 11

676 Przekaźnik podgrzewacza powietrza Nie działa podczas wyłączania. 2, 5, 11

677 Przekaźnik rozruchowy Przekaźnik rozruchowy (strona wysokiego napięcia): zwarcie. 3, 4, 11

677 Przekaźnik rozruchowy Przekaźnik rozruchowy (strona niskiego napięcia): przerwa w obwodzie lub 
zwarcie, wyłączenie przez moduł ECU.

3, 4, 5, 11

701 Wyjście rezerwowe Zwarcie z akumulatorem (wyjście 1). 11

701 Wyjście rezerwowe Zwarcie z masą (wyjście 1). 11

701 Wyjście rezerwowe Przerwa w obwodzie lub błąd wewnętrzny modułu ECU (wyjście 1). 11

702 Wyjście rezerwowe Zwarcie z akumulatorem (wyjście 2). 11

702 Wyjście rezerwowe Zwarcie z masą (wyjście 2). 11

702 Wyjście rezerwowe Przerwa w obwodzie lub błąd wewnętrzny modułu ECU (wyjście 2). 11

703 Lampka sygnalizująca działanie silnika Przerwa w obwodzie lub błąd wewnętrzny modułu ECU. 2, 3, 4, 5

704 Lampka ostrzegawcza temperatury płynu 
chłodzącego

Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 11

705 Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 2, 3, 4, 5

729 Przekaźnik podgrzewacza powietrza Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 3, 4, 5, 11

730 Zawór magnetyczny podgrzewacza powietrza Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 3, 4, 5, 11

898 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „TSC1-TE”). 11, 12

923 Moc silnika Moc silnika: Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 2, 3, 4, 5

975 Urządzenie uruchamiające wentylatora Urządzenie uruchamiające wentylatora: Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 2, 3, 4, 5

1072 Hamulec silnika (wewnętrzny) Wewnętrzny hamulec silnika: Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 3, 4, 5, 11

1074 Urządzenie uruchamiające klapki hamulca silnika Urządzenie uruchamiające klapki hamulca silnika: Przerwa w obwodzie lub 
zwarcie.

3, 4, 5, 11

1079 Błąd wewnętrzny modułu ECU Nieprawidłowe napięcie wewnętrznego źródła 1 napięcia wzorcowego 5 V. 3, 4, 11

1080 Błąd wewnętrzny modułu ECU Nieprawidłowe napięcie wewnętrznego źródła 2 napięcia wzorcowego 5 V. 3, 4, 11

1081 Lampka sygnalizacji wstępnego rozgrzewania Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 2, 3, 4, 5

1109 Żądanie wyłączenia Żądanie wyłączenia zignorowane przez operatora. 2, 11

1231 Nieprawidłowy stan magistrali CAN Przerwa w obwodzie lub zwarcie, nieprawidłowy stan (magistrala CAN B). 11, 14

1235 Nieprawidłowy stan magistrali CAN Przerwa w obwodzie lub zwarcie, nieprawidłowy stan (magistrala CAN C). 11, 14

1237 Przełącznik ręcznego wymuszenia zmiany Przełącznik się zawiesza. 2, 11

1322 Kilka cylindrów Wykryto wypadanie zapłonów. 11, 12

1323 Jeden cylinder Wykryto wypadanie zapłonów (cylinder 1). 11, 12

1324 Jeden cylinder Wykryto wypadanie zapłonów (cylinder 2). 11, 12

1325 Jeden cylinder Wykryto wypadanie zapłonów (cylinder 3). 11, 12

1326 Jeden cylinder Wykryto wypadanie zapłonów (cylinder 4). 11, 12

1327 Jeden cylinder Wykryto wypadanie zapłonów (cylinder 5). 11, 12

1328 Jeden cylinder Wykryto wypadanie zapłonów (cylinder 6). 11, 12

1346 Wypadanie zapłonów Wykryto wypadanie zapłonów, reakcja układu. 0, 11

1450 Jeden cylinder Wykryto wypadanie zapłonów (cylinder 7). 11, 12

1451 Jeden cylinder Wykryto wypadanie zapłonów (cylinder 8). 11, 12

1638 Czujnik dodany przez użytkownika Przerwa w obwodzie lub zwarcie (czujnik 2). 3, 4, 11, 12

1638 Temperatura ustawiona przez użytkownika Poza granicami zakresu, reakcja układu (temperatura 2). 2, 11

2634 Główny przekaźnik Zwarcie z akumulatorem (przekaźnik 1). 3, 11

2634 Główny przekaźnik Zwarcie z masą (przekaźnik 1). 4, 11

2634 Główny przekaźnik Zwarcie z masą lub wyłączenie awaryjne (przekaźnik 2). 7, 11, 12

2634 Główny przekaźnik Zwarcie z masą lub wyłączenie awaryjne (przekaźnik 3). 7, 11, 12

2791 Urządzenie uruchamiające zaworu recyrkulacji spalin 
(zewn.)

Zwarcie z akumulatorem. 3, 11

2791 Urządzenie uruchamiające zaworu recyrkulacji spalin 
(zewn.)

Zwarcie z masą. 4, 11

2791 Urządzenie uruchamiające zaworu recyrkulacji spalin 
(zewn.)

Przerwa w obwodzie lub błąd wewnętrzny modułu ECU. 2, 5, 11

Kod SPN Podzespół/miejsce Opis (miejsce występowania błędu) Kod FMI
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2791 Urządzenie uruchamiające zaworu recyrkulacji spalin 
(zewn.)

Przerwa w obwodzie lub zwarcie. 2, 3, 4, 5

523212 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „EngPrt” = ochrona silnika). 11, 12

523216 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „PrHtEnCmd” = sterowanie wstępnym rozgrzewaniem i 
silnikiem).

11, 12

523218 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „RxCCVS” = tempomat). 11, 12

523222 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „TCO1” = sygnał z prędkościomierza) 11, 12

523238 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „SwtOut” = wyjścia przełącznika). 11, 12

523239 Komunikat w magistrali CAN Brak lub wartość powyżej górnej granicy zakresu (komunikat „DecV1” = 
pedał wirtualny)

2, 12

523240 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „FunModCtl” = sterowanie trybem działania). 11, 12

523350 Kilka wtryskiwaczy Zwarcie (rząd cylindrów 1). 3, 4, 11, 13

523351 Kilka wtryskiwaczy Przerwa w obwodzie (rząd cylindrów 1). 5, 13

523352 Kilka wtryskiwaczy Zwarcie (rząd cylindrów 2). 3, 4, 11, 13

523353 Kilka wtryskiwaczy Przerwa w obwodzie (rząd cylindrów 2). 5, 13

523354 Błąd wewnętrzny modułu ECU Stopień mocy A wtryskiwacza. 2, 3, 12, 14

523355 Błąd wewnętrzny modułu ECU Stopień mocy B wtryskiwacza. 12

523370 Ciśnienie w szynie paliwowej Test sprężania aktywny: monitorowanie ciśnienia w szynie paliwowej 
zostanie wyłączone.

11, 14

523420 Błąd wewnętrzny modułu ECU Licznik układu kontrolnego przekracza wartość maksymalną. 11, 14

523450 Przełącznik wielopozycyjny Przerwa w obwodzie lub zwarcie, napięcie wejściowe poza granicami 
zakresu (przełącznik 1).

2, 3, 4, 11

523451 Przełącznik wielopozycyjny Przerwa w obwodzie lub zwarcie, napięcie wejściowe poza granicami 
zakresu (przełącznik 2).

2, 3, 4, 11

523452 Przełącznik wielopozycyjny Przerwa w obwodzie lub zwarcie, napięcie wejściowe poza granicami 
zakresu (przełącznik 3).

2, 3, 4, 11

523470 Zawór ograniczający ciśnienie w szynie paliwowej Usterka otwierania. 2, 11, 12, 14

523470 Zawór ograniczający ciśnienie w szynie paliwowej Usterka otwierania, reakcja układu. 11, 12

523490 Błąd wewnętrzny modułu ECU Wykryto objawy niepotrzebnego wyłączenia. 3, 4, 11, 12

523500 Komunikat w magistrali CAN Upłynął limit czasu wysyłania co najmniej jednego komunikatu. 11, 12

523550 Styk 50 Przełącznik uruchamiania silnika zawiesza się. 11, 12

523550 Błąd wewnętrzny modułu ECU Uszkodzenie procesora zdarzeń czasowych (TPU). 2, 11

523561 Początek okresu wtrysku Sygnał poza granicami zakresu lub brak sygnału (cylinder 1). 2

523562 Początek okresu wtrysku Sygnał poza granicami zakresu lub brak sygnału (cylinder 2). 2

523563 Początek okresu wtrysku Sygnał poza granicami zakresu lub brak sygnału (cylinder 3). 2

523564 Początek okresu wtrysku Sygnał poza granicami zakresu lub brak sygnału (cylinder 4). 2

523565 Początek okresu wtrysku Sygnał poza granicami zakresu lub brak sygnału (cylinder 5). 2

523566 Początek okresu wtrysku Sygnał poza granicami zakresu lub brak sygnału (cylinder 6). 2

523567 Początek okresu wtrysku Sygnał poza granicami zakresu lub brak sygnału (cylinder 7). 2

523568 Początek okresu wtrysku Sygnał poza granicami zakresu lub brak sygnału (cylinder 8). 2

523600 Błąd wewnętrzny modułu ECU Uszkodzenie interfejsu komunikacji szeregowej. 11, 12

523601 Błąd wewnętrzny modułu ECU Nieprawidłowe napięcie wewnętrznego źródła 3 napięcia wzorcowego 5 V. 3, 4, 11

523602 Prędkość wentylatora Powyżej górnej granicy zakresu, reakcja układu. 2, 11

523604 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „RxEngTemp” = temperatura silnika). 11, 12

523605 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „TSC1-AE”). 11, 12

523606 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „TSC1-AR”). 11, 12

523607 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „TSC1-DE”). 11, 12

523608 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „TSC1-DR”). 11, 12

523609 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „TSC1-PE”). 11, 12

523610 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „TSC1-VE”). 11, 12

523611 Komunikat w magistrali CAN Brak (komunikat „TSC1-VR”). 11, 12

523612 Moduł ECU monitorowania urządzeń wewnętrznych Nastąpiło odzyskanie danych, które zostały zapisane jako chronione. 11, 14

523612 Moduł ECU monitorowania urządzeń wewnętrznych Nastąpiło odzyskanie danych, które nie zostały zapisane. 11, 14

523612 Moduł ECU monitorowania urządzeń wewnętrznych Nastąpiło odzyskanie danych, które jest widoczne w pamięci błędów. 11, 14

523612 Moduł ECU monitorowania urządzeń wewnętrznych Zbyt wysokie napięcie. 3, 11

523612 Moduł ECU monitorowania urządzeń wewnętrznych Zbyt niskie napięcie. 4, 11

523613 Ciśnienie w szynie paliwowej Odchyłka dodatnia (zależna od prędkości) poza granicami zakresu. 0, 11
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Umiejscowienie głównych podzespołów

Główny moduł sterujący znajduje się w kabinie, pod siedzeniem 
operatora.

Bezpiecznik sterownika HC 9600

Bezpiecznik sterownika HC9500 jest usytuowany pod płytą główną.

1. Bezpiecznik Maxifuse = 30 A

• Aby uzyskać dostęp do bezpiecznika, odchyl płytę główną.

• Sprawdź i w razie potrzeby wymień.

523613 Ciśnienie w szynie paliwowej Odchyłka dodatnia (zależna od przepływu) poza granicami zakresu (=> 
nieszczelność!).

0, 11

523613 Ciśnienie w szynie paliwowej Odchyłka ujemna (zależna od przepływu) poza granicami zakresu. 0, 11

523613 Ciśnienie w szynie paliwowej Odchyłka ujemna (zależna od prędkości) poza granicami zakresu. 1, 11

523613 Ciśnienie w szynie paliwowej Ciśnienie powyżej górnej granicy zakresu. 0, 11

523613 Ciśnienie w szynie paliwowej Sygnał nieakceptowalny (nieszczelność, iglica wtryskiwacza zablokowana 
w położeniu otwarcia).

2, 11

523615 Zawór dozownika Natężenie przepływu poza granicami zakresu. 3, 4, 11

523615 Zawór dozownika Niepodłączony lub wyłączone wyjście. 5, 11, 12

523615 Zawór dozownika Zwarcie z akumulatorem. 11, 12

523615 Zawór dozownika Zwarcie z masą. 11, 12

523617 Błąd wewnętrzny modułu ECU Zakłócenia komunikacji z mikroukładem CJ940. 11, 12

- Czujnik dodany przez użytkownika Przerwa w obwodzie lub zwarcie (czujnik 1). 2, 3, 4, 11

- Temperatura ustawiona przez użytkownika Poza granicami zakresu, reakcja układu (temperatura 1). 2, 11

1. Bezpieczniki i przekaźniki płyty głównej.

2. Układ sterowania składanym schodkiem wejściowym.

3. Układ sterowania napędem na 4 koła (wersja 4RD).

4. Moduł kierunkowskazów.

5. Sterownik układu hydraulicznego (główny).

6. Sterownik układu hydraulicznego (dodatkowy).

Kod SPN Podzespół/miejsce Opis (miejsce występowania błędu) Kod FMI

65
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Bezpieczniki i przekaźniki płyty głównej

Kod Prąd (A) Opis Kod Prąd (A) Opis

F1 3,0 nieużywany F29 15.A oświetlenie przedniej części kabiny

F2 10 A światła boczne/podświetlenie F30 15 A styk rozrusznika

F3 3 A instalacja 12 V — elementy w suficie F31 10 A elektromagnes rozrusznika

F4 15 A kierunkowskazy — sterowanie F32 15 A światła mijania

F5 15 A nieużywany F33 15 A światła drogowe

F6 15 A nieużywany F34 10 A oświetlenie obszaru pracy (wyposażenie dodatkowe)

F14 15 A instalacja 12 V — automatyczne sterowanie wysokością 
— wyposażenie dodatkowe

F42 10 A jazda drogowa-postój — napęd na 4 koła, tryb 
standardowy

F15 15 A instalacja 12 V — regulowany rozstaw kół, tylko VTK — 
wyposażenie dodatkowe

F43 5,0 A światła stop

F16 15 A instalacja 12 V — sterownik regulacji rozstawu kół, tylko 
VTK

F44 7,5 A 12 V po zetknięciu z modułem SD — wejście 1

F17 15 A instalacja 12 V — wyposażenie dodatkowe F45 7,5 A stałe zasilanie 12 V — konsola HC9500

F18 20 A moduł przerywacza F46 7,5 A 12 V po zetknięciu z modułem SD — wejście 2

F19 15 A reflektory belki polowej 1 i 2 (tylko sterownik HC9500) F47 5 A nieużywany

F20 15 A reflektory belki polowej 3 i 4 (tylko sterownik HC9500) F48 5 A sterowanie schodkiem wejściowym

F21 15 A światła awaryjne F49 5 A ciśnienie w układzie hamulcowym — poziom oleju 
hydraulicznego — alarmy

F22 15 A zapalniczka — gniazda 12 V F50 5 A alarm poziomu oleju hydraulicznego

F23 15 A moduł sprężarki siedzenia F51 7,5 A 12 V po włączeniu zapłonu — brzęczyk błędu silnika 
podczas cofania

F24 15 A nieużywany F52 5 A 12 V po włączeniu zapłonu — konsola „CANCOCKPIT” — 
HC9500

F25 15,0 A oświetlenie kabiny z prawej strony z przodu F53 5 A 12 V po włączeniu zapłonu — kierunkowskazy prawy i 
lewy

F26 15 A oświetlenie kabiny z lewej strony z tyłu F54 5 A 12 V po włączeniu zapłonu — przełączniki w kabinie

F27 15 A nieużywany F55 3 A 12 V po włączeniu zapłonu — klimatyzacja i radio

F28 15 A oświetlenie kabiny z przodu F56 3 A 12 V po włączeniu zapłonu — gniazdo diagnostyczne 
J1939
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μ UWAGA! Zawsze stosuj odpowiednie bezpieczniki wymienione w tej tabeli.

F7 30 A instalacja 12 V — klimatyzacja F35 25 A pompka spryskiwacza przedniej szyby — wycieraczki 
przedniej szyby

F8 5 A instalacja 12 V — radio F36 7,5 A alarm dźwiękowy

F9 7,5 A lusterka F37 10 A 12 V po włączeniu zapłonu — kierowanie 4 kołami

F10 5 A sprężarka układu klimatyzacji F38 10 A 12 V po włączeniu zapłonu — wyposażenie dodatkowe

F11 7,5 A pojemność przedniego silnika hydraulicznego F39 10 A 12 V po włączeniu zapłonu — wyposażenie dodatkowe

F12 15 A pojemność tylnego silnika hydraulicznego F40 10 A 12 V po włączeniu zapłonu — regulowany rozstaw kół, 
tylko VTK

F13 15 A instalacja 12 V — Trimble CFX750 — wyposażenie 
dodatkowe

F41 10 A  12 V po włączeniu zapłonu — moduł jazdy terenowej

Przekaźn
iki

Opis Przekaź
niki

Opis

K01 nieużywany (F5) K16 nieużywany

K02 nieużywany (F6) K17 oświetlenie tylne — światła boczne

K03 zasilanie układu klimatyzacji K18 sterowanie rozrusznikiem silnika

K04 sprężarka układu klimatyzacji K19 położenie neutralne joysticka sterowania jazdą

K05 pojemność przedniego silnika hydraulicznego K20 obwód sterowania po włączeniu zapłonu

K06 pojemność tylnego silnika hydraulicznego K21 obwód sterowania po włączeniu zapłonu

K07 reflektory belki polowej 3 i 4 (tylko sterownik HC9500) K22 światła stop

K08 reflektory belki polowej 1 i 2 (tylko sterownik HC9500) K23 tryb jazdy drogowej

K09 światła awaryjne K24 hamulec postojowy

K10 nieużywany K25 oświetlenie obszaru pracy (wyposażenie dodatkowe)

K11 oświetlenie kabiny z prawej strony z tyłu K26 nieużywany

K12 oświetlenie kabiny z lewej strony z tyłu K27 nieużywany

K13 nieużywany K28 sterowanie blokadą mechanizmu różnicowego (wyposażenie 
dodatkowe)

K14 oświetlenie kabiny z przodu

K15 oświetlenie kabiny z przodu po bokach

F14 15 A instalacja 12 V — automatyczne sterowanie wysokością 
— wyposażenie dodatkowe

F42 10 A jazda drogowa-postój — napęd na 4 koła, tryb 
standardowy

F15 15 A instalacja 12 V — regulowany rozstaw kół, tylko VTK — 
wyposażenie dodatkowe

F43 5,0 A światła stop

F16 15 A instalacja 12 V — sterownik regulacji rozstawu kół, tylko 
VTK

F44 7,5 A 12 V po zetknięciu z modułem SD — wejście 1

F17 15 A instalacja 12 V — wyposażenie dodatkowe F45 7,5 A stałe zasilanie 12 V — konsola HC9500

F18 20 A moduł przerywacza F46 7,5 A 12 V po zetknięciu z modułem SD — wejście 2

F19 15 A reflektory belki polowej 1 i 2 (tylko sterownik HC9500) F47 5 A nieużywany

F20 15 A reflektory belki polowej 3 i 4 (tylko sterownik HC9500) F48 5 A sterowanie schodkiem wejściowym

F21 15 A światła awaryjne F49 5 A ciśnienie w układzie hamulcowym — poziom oleju 
hydraulicznego — alarmy

F22 15 A zapalniczka — gniazda 12 V F50 5 A alarm poziomu oleju hydraulicznego

F23 15 A moduł sprężarki siedzenia F51 7,5 A 12 V po włączeniu zapłonu — brzęczyk błędu silnika 
podczas cofania

F24 15 A nieużywany F52 5 A 12 V po włączeniu zapłonu — konsola „CANCOCKPIT” — 
HC9500

F25 15,0 A oświetlenie kabiny z prawej strony z przodu F53 5 A 12 V po włączeniu zapłonu — kierunkowskazy prawy i 
lewy

F26 15 A oświetlenie kabiny z lewej strony z tyłu F54 5 A 12 V po włączeniu zapłonu — przełączniki w kabinie

F27 15 A nieużywany F55 3 A 12 V po włączeniu zapłonu — klimatyzacja i radio

F28 15 A oświetlenie kabiny z przodu F56 3 A 12 V po włączeniu zapłonu — gniazdo diagnostyczne 
J1939
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Wyświetlacz wielofunkcyjny

Przechodzenie do menu diagnostycznego:

• Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski (1) i (2) przez 3 
sekundy.

• Wprowadź hasło, naciskając przyciski (1) i/lub (4):

Hasło: 1 0 0 1

Bezpiecznik świateł bocznych

Dwa bezpieczniki umieszczone z tyłu głównej płytki drukowanej zabezpieczają obwód świateł bocznych.

• Poluzuj śrubę (1) i odchyl główną płytkę drukowaną.

• Sprawdź i w razie potrzeby wymień bezpiecznik (7,5 A).

÷ INFORMACJA! Zapasowe bezpieczniki są dostępne na głównej 
płytce drukowanej.

÷ INFORMACJA! Należy zawsze stosować odpowiednie 
bezpieczniki.

CAN O Magistrala CAN silnika

CAN_1 Magistrala CAN układu SmartDrive

Blokada mechanizmu różnicowego

0 Pedał zwolniony

1 Pedał naciśnięty

Tryb wejścia: sygnał analogowy z pokrętła wyboru prędkości.

Parkowanie 0,25 V-1,15 V

Funkcja Standardowy sygnał

(V)

Zakres

(V)

Zwarcie (5 V) 0,7 0,25–1,15

Parkowanie 0,7 0,25–1,15

Pole opadające 1,6 1,15–2,00

Pole wznoszące 2,50 2,00–2,95

Pole 3,40 2,95–3,85

Jazda drogowa 4,30 3,85–4,75

Zwarcie (0 V) 0,00–0,25

Rezystancja uziemienia Rezystancja wskaźnika paliwa

0 Zwarcie

1-200 Zakres roboczy

65535 Przerwa w obwodzie

PASSWORD

1 0 0 1

1 2 3 4

1 2

CAN_0 :0
CAN_1 :0

Diff_loc: 0

Mode Input: 3.25 V
Resistance GO: 150 O
Power Supply: 12.4 V

1
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Kontrola bezpieczników

Płytka drukowana jest wyposażona w bezpieczniki «Autofuse» (1) oraz 
bezpiecznik «Maxifuse» (2).

• Wyjmij bezpiecznik, który chcesz sprawdzić, a następnie umieść go 
w uchwycie służącym do testowania bezpieczników. Jeśli 
kontrolka (4) zaświeci, oznacza to, że bezpiecznik nie jest 
przepalony.

Bezpieczniki silnika i układu JobCom

Te bezpieczniki znajdują się po lewej stronie komory silnika.

Nr I (A) Opis Nr I (A) Opis

1 50 JOBCOM (niebieski/brązowy) 4 15 NoX 12 V AI-12 V 46/1

2 30 SCR AdBlue Stałe napięcie 12 V 5 30 EMR 12 V-12 V EMR

3 10 EGR 12 V AI-12 V 23/38 6 10 Nieużywany Stałe napięcie 12 V (pomarańczowy)

4
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Oświetlenie

Reflektory
A. Wymień żarówkę oświetlenia halogenowego:

μ UWAGA! Przed wymianą żarówki upewnij się, że jednostka jest 
wyłączona. Poczekaj, aż reflektor całkowicie ostygnie, aby uniknąć 
poparzenia. 

• Odłącz złącze (1).

• Obróć oprawkę żarówki (2) w lewo.

• Wymień żarówkę halogenową. 

Typ żarówki halogenowej: H1 – 12 V – 55 W.

÷ INFORMACJA! Nigdy nie należy dotykać żarówki halogenowej palcami, wyłącznie przez szmatkę.

B. Regulacja reflektora.

W razie konieczności wymiany reflektora upewnij się, że zostanie 
on ustawiony odpowiednio do kierunku ruchu:

1. Śruba służąca do określenia kierunku ruchu.

2. Śruba regulacji wysokości wiązki świateł.

Przeznaczenie Ruch drogowy Kraje

L Ruch lewostronny. Większość krajów

R Ruch prawostronny. Wielka Brytania, RPA, Australia itp.

1

2
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Oś hydrauliczna regulująca rozstaw kół

Uszkodzony czujnik kątowy

Jeśli czujnik kątowy jest uszkodzony, zaświeci czerwona kontrolka (1).

Kalibracja ograniczników czujnika kątowego

Po wymianie czujnika kątowego należy ponownie skalibrować moduł sterujący wskazujący zakres czujnika.

÷ INFORMACJA! Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że silnik jest włączony, a moduł sterujący jest wyłączony.

1. Naciśnij przełącznik (A), aby włączyć wyświetlacz.

2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski (3) i (5) oraz włącz moduł sterujący, 
kontrolka stanu (7) będzie migać przez kilka sekund, następnie 
zwolnij przyciski.

3. Jedź maszyną z prędkością od 2 do 12 km/h.

4. Naciśnij przycisk (3), aby ustawić minimalny rozstaw kół.

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (3) oraz naciśnij przycisk (4) aż do 
momentu zgaśnięcia kontrolki stanu (7), a następnie zwolnij 
przyciski (3) i (4). Położenie czujnika dla minimalnego rozstawu 
zostanie zapisane.

6. Naciśnij przycisk (5), aby ustawić minimalny rozstaw kół.

7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (5) oraz naciśnij przycisk (4) aż do 
momentu zgaśnięcia kontrolki stanu (7), a następnie zwolnij przyciski (4) i (5). Położenie czujnika dla maksymalnego 
rozstawu zostanie zapisane.

8.  Naciśnij przełącznik (B), aby wyłączyć moduł sterujący, a następnie włącz go ponownie.

÷ INFORMACJA! Podczas kalibracji czujników świecą światła awaryjne. Po osiągnięciu minimalnego lub maksymalnego 
położenia światła awaryjne zgasną. Jeśli procedura nie powiedzie się, światła awaryjne pozostaną włączone.

1

A
B
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Kalibracja rozstawu kół

Moduł sterujący jest skalibrowany zgodnie z kołami zamontowanymi w maszynie. W przypadku wymiany kół konieczna jest 
ponowna kalibracja systemu, aby wyświetlany rozstaw kół odpowiadał rzeczywistej wartości w opryskiwaczu.

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski (2) i (6), aby przejść do trybu 
kalibracji. Na ekranie na krótko pojawi się komunikat „U1”, a 
następnie zostanie wyświetlony sygnał pochodzący z modułu 
sterującego.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (3), aby uzyskać minimalny rozstaw 
kół. Zmierz i zapisz wartość (V).

3. Naciśnij przycisk (4), na ekranie na krótko pojawi się komunikat 
«d1».

4. Naciśnij przycisk (2), aby przewinąć pierwszą cyfrę.

5. Naciśnij przycisk (6), aby przesunąć kursor do drugiej cyfry.

6. Naciśnij przycisk (4), na ekranie na krótko pojawi się komunikat «U2», a następnie zostanie wyświetlony sygnał 
pochodzący z modułu sterującego.

7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (5), aby uzyskać minimalny rozstaw kół. Zmierz i zapisz wartość (V).

8. Naciśnij przycisk (4), na ekranie na krótko pojawi się komunikat «d2».

9. Naciśnij przycisk (2), aby przewinąć pierwszą cyfrę.

10. Naciśnij przycisk (6), aby przesunąć kursor do drugiej cyfry.

11. Naciśnij przycisk (4), aby opuścić menu kalibracji.

v
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Kabina operatora

Diagnostyka

Tryb diagnostyczny
Układ ATC umożliwia wykonanie procedury diagnostycznej w celu przeprowadzenia kontroli urządzeń LED.

Układ ATC przechodzi do trybu diagnostycznego po jednoczesnym naciśnięciu przycisków  i  (gdy zasilanie 

ATC jest włączone) przy pokrętle prędkości dmuchawy w położeniu «WYŁ.» i pokrętle temperatury w położeniu «LO».

Na wyświetlaczu na około 10 sekund pojawia się wersja oprogramowania (sekwencja czterech cyfr).

Następnie wyświetlana jest wartość temperatury mieszanki powietrza.

Początkowa konfiguracja jest następująca: 

• Dmuchawa klimatyzacji wyłączona

• Zawór wody całkowicie zamknięty.

• Sprężarka układu klimatyzacji wyłączona.

• Klapka w położeniu świeżego powietrza.

• Dodatkowy wentylator wyłączony.

W trybie diagnostycznym symbol „AUTO” miga, a licznik godzin pracy nie jest aktualizowany.

Aby wyjść z trybu diagnostycznego, konieczne jest wyłączenie układu ATC.

Gdy jeden z następujących czujników:

• czujnik temperatury powietrza na zewnątrz,

• czujnik temperatury mieszanki powietrza,

• czujnik temperatury powietrza wewnątrz podczas wentylacji,

• czujnik temperatury zapobiegającej oblodzeniu

zostanie uszkodzony (przerwa w obwodzie lub zwarcie), na wyświetlaczu pojawi się kod błędu (od E1 i E8):

Sterowanie czujnikiem temperatury mieszanki powietrza
Zazwyczaj widoczna jest temperatura mieszanki powietrza.

Symbol  jest wyłączony.

Sterowanie czujnikiem temperatury na zewnątrz
Naciśnij przycisk , na wyświetlaczu na 5 sekund pojawi się wartość temperatury na zewnątrz.

Symbol  świeci, gdy widoczna jest temperatura na zewnątrz.

Sterowanie czujnikiem temperatury wewnątrz

Naciśnij przycisk , gdy widoczna jest temperatura na zewnątrz, na ekranie pojawi się wartość temperatury wewnątrz.

Symbol  miga, gdy widoczna jest temperatura wewnątrz.

Czujnik temperatury Nieprawidłowości Kod błędu

Czujnik temperatury na zewnątrz Niepodłączony lub przerwa w obwodzie E1

Zwarcie E2

Temperatura powietrza wewnątrz Niepodłączony lub przerwa w obwodzie E3

Zwarcie E4

Temperatura mieszanki powietrza Niepodłączony lub przerwa w obwodzie E5

Zwarcie E6

Temperatura zapobiegająca oblodzeniu Niepodłączony lub przerwa w obwodzie E7

Zwarcie E8
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Sterowanie czujnikiem temperatury zapobiegającej oblodzeniu

Po każdym naciśnięciu przycisku  przez 5 sekund jest wyświetlana wartość temperatury zapobiegającej oblodzeniu.

Symbol  jest wyłączony.

Symbol  jest włączony.

Sterowanie przełącznikiem ciśnienia (czujnik ciśnienia różnicowego)
Gdy przełącznik zaworu regulacji ciśnienia jest zamknięty, świeci 

kontrolka .

Sterowanie zaworem wody
Pokrętło regulacji temperatury można ustawić w 13 różnych położeniach zgodnie ze współczynnikiem otwarcia zaworu .

Podczas obracania pokrętła regulacji temperatury położenie zaworu wody [%] pojawia się i miga na wyświetlaczu.

Gdy zawór jest całkowicie otwarty, na wyświetlaczu pojawia się wartość 99,5%.

Symbole  i  są wyłączone.

Sterowanie prędkością dmuchawy układu klimatyzacji
Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy może przyjmować 10 różnych położeń:

Sterowanie sprężarką
Po każdym naciśnięciu przycisku  wydatek układu klimatyzacji zmienia swój stan.

Po włączeniu układu klimatyzacji zaświeci symbol «A/C».

÷ INFORMACJA! Funkcja zapobiegająca oblodzeniu jest wyłączona.

Pokrętło temperatury Pozycja Pozycja zaworu [%] Pozycja Pozycja zaworu [%]

0

1

2

3

4

5

6

0

5

10

15

20

25

30

7

8

9

10

11

12

35

45

55

65

75

99,5

• WYŁ. (prędkość = 0)

• AUTO Prędkość automatyczna

• 1 do 8 Prędkość ręczna

Pokrętło regulacji 
wentylacji

Pozycja Poziom wentylacji 
[%]

Pozycja Poziom wentylacji 
[%]

1

2

3

4

0

34

38

42

5

6

7

8

50

59

71

100
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Sterowanie zwiększaniem ciśnienia

Naciśnij przycisk , wydatek dodatkowego wentylatora zmieni swój stan.

Gdy świeci symbol , dodatkowy wentylator jest włączony.

Sterowanie klapką świeżego powietrza
Po każdym naciśnięciu przycisku  klapka zmienia swoje położenie.

Jeśli klapka znajduje się w położeniu cyrkulacji powietrza, świeci kontrolka LED , a element wykonawczy porusza się 
w prawo.

Kontrola segmentów wyświetlacza LCD

Naciśnij jednocześnie przyciski  i , układ ATC włączy na 4 sekundy wszystkie segmenty wyświetlacza LCD.

Ręczna kalibracja zaworu
Naciśnij jednocześnie przyciski  i , układ ATC wymusi kalibrację zaworu wody.

Jednostka temperatury
Naciśnij jednocześnie przyciski  , układ ATC zmieni jednostkę temperatury z °C na °F i odwrotnie.

Na wyświetlaczu na 2 sekundy pojawi się nowo wybrana jednostka temperatury.

W przypadku jednostki Fahrenheita wybrana temperatura może przyjąć postać 13 wartości:

• LO

• HO

• od 64°F do 84°F w odstępach 2°C.
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8 — Dane techniczne

Charakterystyka

Podstawowe dane techniczne

Wymiary gabarytowe

Wielkość zbiornika (litry) 5000 (+5%)

Pompy 464-10 / 464-12 

Belka ALUMINIUM TR4 / TR4R / RHA / RA / FORCE / TWIN FORCE

Układy elektroniczne (opryskiwanie) HC9600

Silnik 6-cylindrowy silnik Deutz 180 kW — Tier 4 Final Stage IV

Przekładnia 2 pompy Sauer H1 (2 x 115 cm3) przy 40 km/h

Zawieszenie Oś przednia: 2 poduszki powietrzne + 2 dodatkowe zbiorniki powietrza
Tył: Środkowa poduszka powietrzna z wbudowanym amortyzatorem dwustronnego działania

Układ kierowniczy Tryb 2 i 4 kół skrętnych

Regulacja osi Mechanicznie regulowana oś 182/206 m (zależnie od kół)

Promień skrętu (m) (380/90R50) 6,55 m (2 WS) – 12,05 m (4 WS)

Szerokość całkowita (aluminiowa belka) (mm) 2550

Minimalny rozstaw kół (D) Patrz poniższa tabela

Rozstaw osi (E) (mm) 4300 mm

Prześwit podwozia — mm 1200/1650

Zbiornik wody do płukania (litry) 600

Zbiornik na wodę do mycia rąk (litry) 15

Skrzynka narzędziowa (litry) 180

Zbiornik płynu AdBlue 32

Zbiornik paliwa (litry) 400

Wariant Belka (m) A B C D E F G H I J K
Silnik hydrauliczny
Przód: MS18
Tył: MS18

15/24 TR4

15/28 TR4

2900 4300 1780
 do

1980 (*)

8980 do
9180 (*)

2550 1800 
do 

2230

1340

do

1790

4200

do

4650

7310 0 640 do 
840 (*)

16/30 TR4 7810

17/32-17/33 TR4 8310

Silnik hydrauliczny
Przód: MS18
Tył: MS35

18/36 RHA 2900 4300 2920 do 
3120 (*)

10070 do 
10270 (*)

9220 0 1750 do 
1950 (*)19/38 RHA 9720

20/36 RHA 2900 (*) 
do 3000

10220 do 
10270 (*)

10220 0 (*)

 do 100
20/40 RA 2940 (*) 

do 3140
10360 10360 40 (*) do 

240
21/42 RA 3440 (*) 

do 3640
10860 10860 540(*)

do 740
22/44 RA 3940 (*) 

do 4140
11360 11360 1040 (*) 

do 1240

D
B C

K

A

H

G

F

E
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Masa

Ciężar własny
Podstawowa masa pojazdu. Wartość może się różnić w zależności od wyposażenia standardowego i opcjonalnego.

Masa całkowita
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu:

Opony

Ciśnienie pompowania

÷ INFORMACJA! Należy bezwzględnie przestrzegać wartości pompowania podanych w tabeli. W razie wątpliwości 
dotyczących charakterystyk technicznych opon skontaktuj się ze specjalistą.

Inne opony

÷ INFORMACJA! Wymieniając opony, uważaj, aby nowe opony miały prawidłowy indeks obciążenia.

÷ INFORMACJA! Dozwolone jest stosowanie innych opon opcjonalnych pod warunkiem, że promień przy obciążeniu 
statycznym i indeks obciążenia jest zgodny z tabelą przy prędkości 40 km/h, co nie powoduje zmiany w zakresie 
rozstawu i/lub szerokości pojazdu.

Wariant 401MA
401MB

402MA
402MB

401HA
401HB

402HA
402HB

Całość 10850 11380 11350 11880

Oś 1 6720 6810 6970 7060

Oś 2 4130 4570 4380 4820

Wariant 401MA
401MB

402MA
402MB

401HA
401HB

402HA
402HB

Maksymalne dopuszczalne obciążenie podczas pracy w stanie 16540 17070 17040 17570

Technicznie dopuszczalne obciążenie 16540 17070 17040 17570

Maksymalne dopuszczalne obciążenie

na osi przedniej 8540 8630 8790 8880

na osi tylnej 8000 8440 8250 8690

Typ Ciśnienie (bar) Producent Indeks obciążenia

320/90R50 4,4 ALLIANCE 354 TL161D

520/85R42 2,0 MITAS AC85 TL162A8/159B

380/90R50 2,2 MICHELIN SPRAYBIB TL175D

480/80R42 1,8 MICHELIN SPTAYBIB-
ULTRAFLEX

TL176D

520/85R42 1,2 MICHELIN CEREXBIB TL177A8

650/65R42 1,6 MITAS AC65 TL165D/168A8

340/85R48 2,4 ALLIANCE 350 TL159A8/156D

380/90R46 2,4 MITAS HC1000 TL173D

380/90R46 2,4 MICHELIN SPRAYBIB TL173D

420/80R46 2,8 ALLIANCE 385 TL159D/170A2

380/90R46 2,4 MITAS HC1000 173D

380/90R46 2,4 MICHELIN SPRAYBIB 173D

480/80R46 2,4 MICHELIN AGRIBIB TL158A8/158B

480/80R46 2,4 MICHELIN SPRAYBIB TL177D

520/85R38 2,4 ALLIANCE 333 TL160A8/157B

650/65R38 2,4 ALLIANCE 360 TL178A8/175B

Wariant — wersja 401MA
401MB

402MA
402MB

401HA
401HB

402HA
402HB

Promień przy obciążeniu statycznym (m) 0 916

Minimalny indeks przy obciążeniu statycznym (kg) 4270 4315 4395 4440
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Akumulator

Ciśnienie w układzie hydraulicznym

Klimatyzacja 

Czynnik chłodniczy = R134a

Ładunek = 1150 kilogramów

Poziom hałasu

Poziom hałasu zmierzony przy siedzeniu operatora: 76 dB (A) (wentylator pracuje z maksymalną wydajnością, a prędkość 
obrotowa silnika wynosi 2200).

Tabliczki znamionowe

Kabina operatora
Tabliczka znamionowa jest przymocowana pod siedzeniem operatora.

Pompa przekładni
Tabliczka znamionowa jest przymocowana do pompy.

Silnik Deutz
Tabliczka znamionowa jest przymocowana do silnika.

Silnik hydrauliczny
Tabliczka znamionowa jest przymocowana do silnika.

Belka Szerokość (m) Ciśnienie (bar)

TR4

24 45

28 65

30 80

TR4R 32-33 80

36-38 80

TR5 32 75

36-38-40 80

Układ hydrauliczny Ciśnienie (bar)

Napęd 450

dodatkowe 180

Ładunek 28

Hamulec dynamiczny 180

Code :

S/N

Indice :

MS18- F -A21 - R18 - A520 - 78DMF

A47911C K

OF00196337001

1
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Pompa 464-12

Belka aluminiowa

Tabliczka znamionowa sterownika przekładni SD-EASY EXTENDED
Aby uzyskać dostęp do informacji, należy podać:

1. Kod

2. Numer

Tabliczka znamionowa sterownika przekładni SD-AUTO

Aby uzyskać dostęp do informacji, należy podać:

1. Kod

2. Numer

Przeznaczenie Belka

E TR4/R

C RHA

15.28 E 7110.10.13

SD-EASY-EXTENDED

Code  A42959U

M
A

D
E 

IN
 F

R
A

N
C

E

PA
T

EN
T

 P
EN

D
IN

G Serie 1341

Num 005121

A1

2

SD-AUTO

Code  A22383E
M

A
D

E 
IN

 F
R

A
N

C
E

PA
T

EN
T

 P
EN

D
IN

G Serie 1323

Num 004692

E1

2
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Kabina operatora

Schemat układu klimatyzacji ATC 273F60
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Schemat układu klimatyzacji

Moteur volet de recyclage
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Schemat układu powietrza (wersja podstawowa)

65026001
PNEUMATIQUE ALPHA

6M3K 12L

Ø12
ARR

28073701
H=400

10G1 18L

Ø6

Ø6

Ø0.8

288770
V=8L

28073701
H=400

10G1 18L

Ø6

Ø6
288770
V=8L

AVT D

28044501
H=210

28009701

28009701

28073701
H=400

10G1 18L

Ø6

Ø6

288770
V=8L

AVT G

28044501
H=210

28009701

Ø6

Ø6

28013001
V=19L

 (5,5b)

Air compressor driven by engine
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Schemat układu powietrza (wersja TWIN FORCE)

65026001
PNEUMATIQUE ALPHA

ARR

28073701
H=400

10G1 18L

Ø6

Ø6

Ø0.8

288770
V=8L

28073701
H=400

10G1 18L

Ø6

Ø6
288770
V=8L

AVT D

28044501
H=210

28009701

28073701
H=400

10G1 18L

Ø6

Ø6

288770
V=8L

AVT G

28044501
H=210

Ø6

 

1

28013001
V=19L

1

9b

(8,0b)
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Indeks

Indeks

A
Akcesoria,  68
Akcesoria ochronne,  117
Akumulator,  158, 207
AutoSlant,  64

B
Belka

Zacisk przewodu,  163
Belka aluminiowa,  208
Bezpieczeństwo

Informacje,  110
Środki ostrożności,  117
Symbole,  17
Zapobieganie wypadkom,  29

Bezpiecznik, HC 9500,  194
Bezpieczniki i przekaźniki,  195
Blokada zatrzaskowa przewodu podającego,  163
BoomPrime,  123, 167

C
Ciśnienie pompowania opon,  73
Ciśnienie w układzie hydraulicznym,  207
CycloneFilter,  70, 140
Części zamienne,  215

Części eksploatacyjne i pomoce,  25
Czujnik prędkości pompy,  162
Czyszczenie,  26, 34, 123

Opakowanie środków ochrony roślin,  120, 123
Urządzenie do mycia zewnętrznego,  136
Zbiornik i układ cieczowy,  130

Czyszczenie zbiornika oleju hydraulicznego,  159

D
DynamicFluid4

Lokalizacja czujników,  41

E
Elementy sterujące belki, HAZ,  63
Energia szczątkowa,  23

F
Filtr EasyClean,  44
Filtr sekcyjny,  141
Filtr ssawny,  44, 185
Funkcja sterowania na wzniesieniu,  83

H
Hydrauliczna regulacja rozstawu kół,  84

I
Ikony,  42

K
Kabina operatora,  56, 59, 104
Klimatyzacja,  104, 158, 159, 207
Komunikaty o błędach,  189
Konserwacja,  160

M
Mieszanie,  122
Mycie na mokro,  134

N
Najważniejsze informacje,  199
Napełnianie

Miejsce do mycia,  113
Płynne środki chemiczne w rozwadniaczu TurboFiller,

120
Proszkowe środki chemiczne w rozwadniaczu

TurboFiller,  121
Urządzenie zewnętrzne,  115
Woda,  113
Woda przepływająca poprzez górną część zbiornika,

114
Zbiornik wody do płukania,  115

Nawóz płynny
Ciśnienie oprysku,  125

Numer seryjny,  37

O
Ochrona antykorozyjna,  69
Ochrona osobista,  117
Ograniczenie prędkości w trybie pola płaskiego,  91
Okres eksploatacji,  39
Opakowanie środków ochrony roślin,  46, 119
Operator

Ograniczenia,  25
Przewidziane miejsce,  27
Szkolenia,  21

Opróżnianie ciśnieniowe,  136
Opróżnianie filtra wstępnego paliwa,  153

P
Panel sterowania,  110
Parkowanie opryskiwacza,  124
Pompa 464-12,  208
Pompa opryskowa,  70
Pompa przekładni,  207
Poziom hałasu,  207
Pozostałości chemiczne,  135
Przewód rozpylacza

Montaż,  166
O-ring,  164, 166
Pierścień blokujący,  166
Złącze,  165, 166

Przeznaczenie opryskiwacza,  39, 108, 109

R
Regulacja przepływu cieczy,  41
Rozładunek opryskiwacza,  68
Rozpylacze

Nieszczelności,  164
Rozpylacze, montaż,  70
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S
Serwis i konserwacja,  35
Siedzenie operatora,  57
Silnik Deutz,  207
Silnik hydrauliczny,  207
Składany schodek wejściowy,  103
Skrócona instrukcja

Obsługa,  112
Środki ochrony osobistej,  16
Środki ostrożności przy pracach serwisowych,  34
Środowisko

Ochrona,  26
Środki ostrożności,  33

Sterowanie silnikiem i przekładnią,  87

T
Tabliczka znamionowa,  37
Technika opryskiwania,  125
Tryb «KOMFORT» / «NORMALNY» / «ZWIĘKSZONA MOC»,  90
Tryb «KRAB»,  83
Tryb 4 kół skrętnych,  78
Tryb jazdy drogowej «TRASA»,  88
Tryb pracy osi układu kierowniczego,  81
Tryb RĘCZNY,  82
Tryb skrętu 2 kół,  78
TurboFiller,  118, 123

Płukanie,  123
Zawór ssawny,  46, 119
Zawór TurboDeflector,  46, 119

U
Układ chłodzenia,  159
układ chłodzenia,  159
Układ cieczowy,  111
Układ elektronicznego sterowania trakcją (SAPE),  94
Układ elektryczny,  31
Układ hydrauliczny,  31
Uruchamianie i wyłączanie silnika,  75

W
Widok,  37
Wskaźnik poziomu,  162
Wskaźnik stanu zanieczyszczenia,  44
Wymagania

Miejsce do napełniania/mycia,  113
Wymiary gabarytowe,  205
Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa i ochrony,  19

Z
Zawór

Obejście,  48
Powrotny,  45
Regulacja ciśnienia,  41
TurboDeflector,  119
Zawór ssawny rozwadniacza TurboFiller,  46, 119

Zawór bezpieczeństwa,  168
Zawór obejściowy,  48
Zawór spustowy,  135
Zawory

Symbole,  40
Zbiornik,  39
Zespół uchwytu rozpylacza,  164
Zewnętrzne urządzenie napełniające,  115
Zwalnianie hamulca,  188
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Części zamienne
Informacje o częściach zamiennych możesz znaleźć w witrynie 
internetowej www.agroparts.com po zarejestrowaniu swoich danych 
na stronie głównej.
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