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To jest wzór naszej deklaracji zgodności. Jeżeli potrzebujecie Państwo indywidualnej
kopi do dokumentacji technicznej proszę skontaktować się działem sprzedaży Edbro.

Zapisz poniżej dane twojego siłownika
Patrz tabliczka znamionowej siłownika (strona 3)

MODEL SIŁOWNIKA:

NUMER SERYJNY SIŁOWNIKA:

DATA PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA:

 
 

JOST UK Ltd

Edbro House, Nelson Street, Bolton, Lancashire BL3 2JJ England 

Tel: +44 (0) 120 452 8888     Fax: +44 (0) 120 453 1957 Web: www.edbro.com Email: postmaster@edbro.com      

 

 
Registered Office: Nelson Street, Bolton, No. 283933 United Kingdom 

 Ref. QCP131-v2 

DECLARATION OF INCORPORATION 
Edbro ISO9001  Number: 4978 

 
Descrip  of Equipment 

C SERIES HOISTS FOR TRAILERS 
CS11        CS13          CS15          CS17          CS18          CS19            CS22 

 
EQUIPMENT SUPPLY ONLY 

This is to cer  that the above equipment complies with all relevant esse  safety requirements of 
the EC Machinery Dire ve 2006/42/EC and the  laws and reg  ad g this dire ve. 

Further infor  rela ng to conformity is available on request. 

This equipment must not be put into service un  the machinery into which it is incorporated has been 
declared in conformity with the provisions of the above ve and all relevant EC dir  and 
appropriately CE marked. 

To confirm the suitability of this equipment for the applica  proposed, email details to 
s@edbro.co.uk. 

The quality assurance arrangements adopted in respect of these products have been in accordance with 
the  of our ISO9001 re

For technical documenta on refer to www.edbro.com or your local sales office. 

Conformity assessment procedure followed: Internal control of pr n. 

              

Name of person authorised to sign on behalf of the manufacturer: G D Creamer  

P : Technical Director     Signature:  

Date:   April 2015    
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POPRAWNE UŻYCIE

Siłownik jest przeznaczony do zamontowania na pojeździe samowyładowczym w celu
kiprowania dużych ilości towarów. Instrukcja ta jest pomyślana jako ogólny
przewodnik bezpiecznego użytkowania, ale więcej specyficznych zasad
bezpieczeństwa powinno być określonych przez producenta pojazdu w zależności od
rodzaju pojazdu i jego wyposażenia. Producent pojazdu może poinformować o 
maksymalnej ładowności pojazdu mając na względzie parametry siłownika i przepisy 
ruchu drogowego.

PRAWA AUTORSKIE
Żadna część tej publikacji nie może być powielana i przekazywana bez wyraźnej, 
pisemnej zgody JOST UK Ltd.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

CZĘŚCI ZAMIENNE I SERWIS

Używaj tylko oryginalnych części Edbro pochodzących od dystrybutorów Edbro. 
Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie www.edbro.com, gdzie znajduje się pełna lista
punktów serwisowych i dystrybutorów.

Składając zamówienie lub szukając porady zawsze podawaj numer części i numer
seryjny.

SKRZYNIA ZATRZYMUJE SIĘ W TRAKCIE PODNOSZENIA

Opuść skrzynię tak wolno jak to możliwe. Następnie upewnij się, że:
 •   skrzynia nie jest przeładowana albo ładunek jest źle rozłożony
 •   olej w zbiorniku jest powyżej poziomu zaznaczonego na wskaźniku (patrz
                    strona 16)

SKRZYNIA NIE POZOSTAJE PODNIESIONA PRZY USTAWIENIU DŹWIGNI WYWROTU W
POZYCJI „STOP”

Przełącz ponownie dźwignię wywrotu w położenie „podnieś” i unieś skrzynię.
Następnie:

 •   zwiększaj obroty silnika do czasu, aż zawór bezpieczeństwa
                    (przeładowania) zacznie działać, to jest aż będzie słychać hałas o wysokim
                    tonie dochodzący z zaworu wywrotu (strona 3)
 •   utrzymaj wysokie obroty przez około 5 sekund
 •   przełącz dźwignię wywrotu w położenie „stop”
Jeżeli skrzynia nie pozostaje podniesiona, opuść ją.

NADMIERNY HAŁAS
 •   sprawdź poziom oleju
 •   sprawdź przewody pod kątem załamań i przecieków
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWIDENTYFIKACJA

ZAZNAJOMIENIE

Siłownik jest identyfikowany przez tabliczkę znamionową umieszczoną na przyłączu
olejowym (patrz strona następna).

Numer seryjny i model siłownika powinny być podawane w całej korespondencji.

Data produkcji jest podana według schematu: numer tygodnia/rok.

Numery seryjne przystawek odbioru mocy i pomp Edbro są wybite na obudowie
albo na oddzielnej tabliczce.

Przed użyciem wyposażenia zapoznaj się z głównymi elementami pokazanymi na
następnej stronie. Położenie elementów układu wywrotu może się znacząco różnić w 
zależności od specyfikacji.

Przed rozpoczęciem używania upewnij się, że wyposażenie działa właściwie.

Sprawdź:

 •   węże i połączenia pod kątem przetarć i przecieków

 •   zabezpieczenie mocowań siłownika i uchwytów
 
 •   poziom oleju

 •   jeśli zastosowane, czy szybkozłącza są spięte

 •   kontrolka ostrzegawcza przystawki odbioru mocy działa

Poniższe czynności nie wymagają specjalistycznych narzędzi. Jeśli będą 
niewystarczające zadzwoń do najbliższego punktu serwisowego Edbro (aktualny
wykaz na stronie internetowej Edbro).

SIŁOWNIK SZARPIE LUB CIĘŻKO PRACUJE
Układ może być zapowietrzony. Sprawdź poziom oleju, a następnie podnieś siłownik 
do pełnego skoku kilka razy; całe powietrze będzie przepchnięte z powrotem do 
zbiornika (patrz strona 17).

SKRZYNIA SIĘ NIE PODNOSI
Upewnij się, że:
 •   minął wystarczający czas aby ciśnienie w układzie pneumatycznym
                    samochodu osiągnęło odpowiedni poziom (patrz instrukcja obsługi
                    samochodu)
 •   olej w zbiorniku jest powyżej poziomu zaznaczonego na wskaźniku (patrz
                    strona 16)
 •   włącznik przystawki odbioru mocy jest włączony i przystawka jest 
                    załączona (olej krąży)
 •   dźwignia wywrotu jest w położeniu „podnieś”
  •   nie ma żadnych załamań w przewodach olejowych
 •   szybkozłącza ciągnika siodłowego i naczepy są czyste i dobrze ze sobą 
                   dokręcone
 •   z przewodów powietrznych nie ucieka powietrze

SKRZYNIA NIE OPADA
Sprawdź czy przystawka odbioru mocy jest odłączona i kontrolka się nie świeci.
Przełącz dźwignię wywrotu w położenie „podnieś”. Następnie:
 •   zwiększaj obroty silnika do czasu, aż zawór bezpieczeństwa
                    (przeładowania) zacznie działać, to jest aż będzie słychać hałas o
                    wysokim tonie dochodzący z zaworu wywrotu (strona 3)
 •   utrzymaj wysokie obroty przez około 5 sekund
 •   opuść skrzynię (strona 11)

Jeżeli skrzynia nie opada, przełącz dźwignię wywrotu w położenia „stop”, PODEPRZYJ
SKRZYNIĘ, wyłącz przystawkę odbioru mocy i zgaś silnik.
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ZAZNAJOMIENIEROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

MAX P BAR WK
SERIAL No
MODEL

BOLTON ENGLAND TELEX 635101

Główna
rura

Plastic cap

Crosshead & pin

SIŁOWNIK Z POKRYWĄ ZEWNĘTRZNĄ

ALTERNATYWNE
MOCOWANIE WODZIDŁEM

Wodzidło i sworzeń

Kapsel z tworzywa
sztucznego

Mocowanie górne

Uchwyt zawieszenia
pokrywy zewnętrznej

Pokrywa zewnętrzna

Rura

Przewody powietrzne

Sterownia i lampka kontrolna
przystawki odbioru mocy
(w kabinie)

Zbiornik
oleju Korek

wlewu oleju
Szybkozłącze

Zawias tylnej
klapy

Zawór wywrotu

Przewody elastyczne

Pompa
Przystawka
odbioru mocy

Tabliczka znamionowa siłownika

Mocowanie dolne

Uchwyt zawieszenia siłownika

18

ODPOWIETRZANIE SYSTEMU

Odpowietrzanie siłownika
typu „outer cover”

Odpowietrzanie siłownika
typu „oko”

Klucz imbusowy
3/8 cala

 •   następnie, przy pompie pracującej z małą prędkością, przełącz zawór
                    kontrolny w pozycję „PODNIEŚ”. Po kilku sekundach całe powietrze 
                    zostanie usunięte i połączenia mogą być dokręcone
 Ostrzeżenie: Zwróć uwagę na zabezpieczenie przed wyciekiem oleju pod
 wysokim ciśnieniem
 •   podnieś siłownik do pełnego skoku i zostaw pompę pracującą przy
                    silniku na biegu jałowym z zaworem w położeniu „PODNIEŚ”, przez 
                    około 5 minut. To powinno oczyścić siłownik z powietrza przez przepływ 
                   oleju przez zbiornik i wlew/odpowietrznik
 •   jeżeli wciąż występują oznaki zapowietrzenia, podnieś skrzynię do 
                   pełnego skoku kolejne 10 razy i na końcu każdego podniesienia pozostaw 
                   zawór w pozycji „PODNIEŚ” przez około 30 sekund przed rozpoczęciem 
                   opuszczania
 •   na końcu sprawdź poziom oleju

Dla nowszych siłowników wyposażonych w śrubę odpowietrzającą (na przykład
numery seryjne wyższe niż LG017000 / LH002100).
 •   podnieś skrzynię do ok. 300 mm (12 cali) ponad ramę
 •   przełącz dźwignię wywrotu w położenie „STOP”
 •   znajdź śrubę odpowietrzającą i poluzuj ją o jeden obrót
 •   skrzynia będzie opadać powoli a powietrze będzie wypychane z
                    układu
 •   w momencie jak olej zacznie wypływać obficie dokręć śrubę 
                    odpowietrzającą
 •   jeżeli siłownik ciągle szarpie lub pracuję ciężko, powtórz całą 
                    procedurę
 •   opuść skrzynię i uzupełnij poziom oleju w zbiorniku
 •   załóż ponownie kapsel z tworzywa sztucznego na pokrywę
                   zewnętrzną



OLEJ
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BEZPIECZEŃSTWO

Kiprowanie jest zawsze ryzykowne i czasami niebezpieczne. 

Pojazd może się przewrócić przez sklejony ładunek, zły stan podłoża, silny wiatr albo
złe praktyki takie jak kiprowanie na pochyłości terenu. Więc:

 •   nie kipruj do czasu przeczytania i zrozumienia tej instrukcji

 •   pamiętaj, że siłownik (mechanizm wywrotu) jest przeznaczony do
                    podnoszenia, nie jest stabilizatorem

 •   jeżeli pojazd przewróci się, wszelkie uszkodzenia siłownika są
                    skutkiem, a nie przyczyną przewrócenia się

 •   unikaj wypadków stosując się do zasad bezpieczeństwa podanych
                    na stronach 6 i 7

 •   po stronie użytkownika pojazdy spoczywa odpowiedzialność aby
                    upewnić się, że kierowca jest odpowiednio przeszkolony w zakresie 
                    używania tego wyposażenia

Plastic cap

Crosshead & pin

ODPOWIETRZANIE UKŁADU

Brudny olej jest wrogiem układu hydraulicznego. Im czystszy olej, tym bardziej 
efektywna praca siłownika i jego dłuższa praca. Tak więc zawsze używaj czystego oleju
hydraulicznego przy uzupełnianiu i wymianie oleju w zbiorniku.

Używaj oleju o specyfikacji ISO6734/4 HM32 dla temperatur w zakresie -20°C do 
+30°C. Odpowiednie nazwy występujące w handlu to:

Jeżeli siłownik wibruje w trakcie opuszczania albo rury nie pracują w kolejności 
podczas opuszczania może to oznaczać, że w układzie jest powietrze. W starszych 
siłownikach bez śruby odpowietrzającej (na przykład numery seryjne niższe niż 
LG017000/LH002100) procedura odpowietrzania wygląda następująco:
 •   zluzuj odrobinę przyłącze przewodu na pompie
 •   zluzuj przyłącze przewodu na siłowniku

Nigdy nie wlewaj używanego oleju do zbiornika. Aby ustalić poziom oleju, odkręć 
korek wlewu i sprawdź czy poziom jest pomiędzy znakami max./min. jak pokazano
poniżej:

CASTROL  AWS32
ESSO  VG32
GULF  HYDRASIL 32
MOBIL  DTE24
SHELL  TELLUS 32

Właściwy poziom oleju:
- nie wyżej niż zielona kreska na wskaźniku
- nie niżej niż czerwona kreska na wskaźniku

Max.
Poziom

Min.
PoziomCZERWONY

ZIELONY

Budowa odpowietrznika
umieszczonego we wlewie

W innych strefach klimatycznych poradź się swojego lokalnego
dystrybutora lub bezpośredni w centrali Edbro.
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CIŚNIENIE ROBOCZE

Zasadniczo siłownik może pracować tylko do maksymalnego ciśnienia roboczego 
oznaczonego na tabliczce znamionowej. Normalnie jest to 175 barów, ale może być 
niższe jeśli wynika to ze względów technicznych.

Wyjątkowo, możliwe jest używanie siłownika z wyższym ciśnieniem, jeśli jest to 
precyzyjnie uzgodnione z producentem zabudowy. W takich wypadkach producent
zabudowy jest odpowiedzialny za oznaczenie maksymalnego ciśnienia.

Siłownik pracuje optymalnie jeżeli pojazd wyposażony jest w odpowiednią
hydraulikę Edbro (przystawka odbioru mocy, pompa, zawory, zbiornik oleju, 
przewody i układ sterowania).

Jeżeli pojazd posiada hudraulikę Edbro, NIGDY NIE PRÓBUJ ZMIENIAĆ USTAWIENIA
CIŚNIENIA NA ZAWORZE BEZPIECZEŃSTWA (PRZEŁADOWANIA). Zawór jest 
ustawiony w fabryce.

Jeżeli ciągnik siodłowy ma hydraulikę inną niż Edbro, upewnij się, że zawiera ona
zawór bezpieczeństwa (przeładowania), który jest:

 •   zdolny do przyjęcia maksymalnego przepływu z pompy
 
 •   ustawiony odpowiednio do zastosowania

To jest bardzo ważne. Brak właściwego zaworu bezpieczeństwa (przeładowania)
może być BARDZO NIEBEZPIECZNY.

Plastic cap

Crosshead & pin
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZAWSZE
•  utrzymuj w oponach prawidłowe
     ciśnienie
•   rozkładaj ładunek równomiernie
     w skrzyni
•   dla zestawów naczepowych upewnij
     się, że naczepa jest połączona i w 
     jednej linii z ciągnikiem siodłowym
•   upewnij się, że w strefie 
     niebezpieczeństwa nie ma ludzi i
     przeszkód (patrz następna strona)
•   w trakcie kiprowania pozostań w 
     kabinie przy układzie starowania, 
     aby jeśli pojawią się oznaki 
     niebezpieczeństwa (na przykład jeżeli
     pojazd zacznie się przechylać na jedną
     ze stron albo ładunek się przyklei) 
     natychmiast opuścić skrzynię na dół
•  aby uchronić zrzucany ładunek przed 
     piętrzeniem się i blokowaniem na 
     tylnej klapie jedź do przodu BARDZO 
     POWOLI NIE WIĘCEJ NIŻ METR W TYM 
     CZASIE
•   przed załadunkiem przesuń dźwignię 
     sterowania w pozycję „opuść” aby 
     upewnić się, że olej nie pozostał w 
     siłowniku i cały ładunek spoczywa na
     podwoziu

SZCZEGÓLNE OSTRZEŻENIE
Bądź szczególnie ostrożny w czasie
mroźnej pogody. Mróz może powodować,
że mokre ładunki będą się kleić i 
nierówno rozładowywać.

NIGDY NIE
•   przeładowuj
•   zmieniaj ustawień ciśnienia na
     zaworze bezpieczeństwa 
     (przeładowania)
•   przełączaj dźwigni wywrotu w
     pozycję „podnieś”, chyba że
     aktualnie kiprujesz
•   kipruj rozłączonej naczepy
•   kipruj przy dużym wietrze
•   kipruj na zboczu wzgórza
•   kipruj w odległości mniejsze niż 5 
     metrów od napowietrznych linii
     energetycznych
•   wytrząsaj ładunku
•   odjeżdżaj z podniesioną skrzynią 
     albo załączoną przystawką
     odbioru mocy. To może zniszczyć 
     sprzęt.
•   zostawiaj skrzyni podniesionej
     na noc
•   zostawiaj ciągnika z kluczykami 
     w stacyjce
•   przechodź pod podniesionych, 
     ZAŁADOWANYM pojazdem
•   przechodź pod podniesionych, 
     PUSTYM pojazdem (chyba, że
     skrzynia jest podparta)
•   rozłączaj ciągnika siodłowego 
     chyba, że skrzynia jest 
     opuszczona i przystawka 
     odbioru mocy jest wyłączona
•   czyść parą odsłonięte rury 
     siłownika, ponieważ spowoduje
     to korozję
•   wpinaj się po wyposażeniu z 
     innego powodu niż to 
     przewidział producent pojazdu

Plastic cap

Crosshead & pin



OBSŁUGA

COROCZNY PRZEGLĄD POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ
W przypadku starszych siłowników ważne jest sprawdzanie ewentualnej korozji 
pokrywy zewnętrznej w rejonie pierścienia z czopami. Jest to szczególnie ważne w
przypadku eksploatacji siłownika w środowisku nadbrzeżnym/z dużą zawartości
soli w powietrzu czy w przypadku regularnego mycia ciśnieniowego.

PROCEDURA
1. Usuń gumowy, antywstrząsowy pierścień podważając go ponad pierścień
     ustalający.
2. Wizualnie oceń odsłoniętą powierzchnię poszukując śladów nadmiernej
     korozji.
3. Znaczne złuszczenia czy perforacja wymagją wymiany pokrywy.
4. Umieść ponownie gumowy pierścień amortyzujący na swoim miejscu po
     zakończonych oględzinach.

W zależności od specyfikacji twojego wyposażenia mogą być konieczne inne 
czynności sprawdzające. Powinny być one określone przez producenta 
pojazdu/instalatora.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

14 7

OBSŁUGA

Plastic cap

Crosshead & pin

STREFA
NIEBEZPIECZEŃSTWA

Długość
pojazdu

Zawsze upewnij się, że żadnych
ludzi, zwierząt ani żadnego
sprzętu nie ma wewnątrz tej 
strefy wyładunku

PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY

PIERŚCIEŃ AMORTYZUJĄCY

USUŃ
PIERŚCIEŃ W 
TYM KIERUNKU
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OBSŁUGAUKŁAD STEROWANIA

Siłownik Edbro pracuje optymalnie jeżeli pojazd wyposażony jest w odpowiednia
hydraulikę Edbro (przystawka odbioru mocy, pompa, zawory, zbiornik oleju, przewody
i układ sterowania).

Sterowanie przystawką odbioru mocy i wywrotem jest połączone w jednym 
urządzeniu i pracuje na układzie pneumatycznym pojazdu (rys. a).

Przełącznik sterowania przystawką odbioru mocy jest zintegrowany z lampką
kontrolną załączenia przystawki.

Sterowanie wywrotem to dźwignia z czterema cechami bezpieczeństwa:

 •   urządzenie zabezpieczone sprężyną zapobiega przypadkowemu
                    przesunięciu w pozycję „podnieś” albo „opuść”
 •   sprężynowe urządzenie powrotne do położenia „stop” z
                    położenia „podnieś”, znane jako funkcja zabezpieczenia na wypadek
                    śmierci, gwarantujące, że kierowca trzyma rękę za sterowaniu wywrotu 
                    przez cały czas w trakcie gdy skrzynia jest podnoszona
 •   w czasie gdy dźwignia jest przesunięta z położenia „stop” do położenia
                    „opuść”, przystawka odbioru mocy jest *automatycznie odłączona; ten
                    wewnętrzny mechanizm chroni przed uszkodzeniami przystawki 
                    odbioru mocy, pompy i skrzyni biegów jeżeli zapomnisz odłączyć
                    przystawkę zanim odjedziesz
 •   kontrolowane opuszczanie (falowanie) reguluje prędkość zejścia dla 
                    załadowanych albo częściowo załadowanych pojazdów

Ten typ sterowania jest polecany, jako zgodny z normami europejskimi. Inne 
sterowania są dostępne, ale jeśli są stosowane, producent pojazdu będzie musiał 
się upewnić, że wszystkie Podstawowe Wymogi Bezpieczeństwa są zapewnione w 
inny sposób. Na przykład dostępne jest oddzielne sterowanie.

* Alternatywne połączone sterowanie bez funkcji automatycznego odłączania 
przystawki odbioru mocy (do zastosowania w układarkach lub przy nieruchomym
wyładunku) jest dostępne.

CO TYDZIEŃ
Upewnij się, że skrzynia jest opuszczona, hamulec ręczny jest zaciągnięty i silnik jest
wyłączony. Następnie uzupełnij poziom oleju do wysokości na wskaźniku czystym 
olejem hydraulicznym (patrz strona 16).
Przy pomocy smarownicy nasmaruj punkty wskazane na diagramach zamieszczonym
na stronach 14 i 15 dobrej jakości, uniwersalnym smarem.

CO MIESIĄC
Nasmaruj zawiasy tylnej klapy i mechanizm blokujący.
Jeżeli to możliwe, sprawdź że szybkozłącze jest szczelne po rozłączeniu.
Wymień wszystkie przetarte lub zniszczone elastyczne przewody.
Upewnij się, że wszystkie elastyczne przewody są zamocowane do podwozia i nie
wiszą luźno.
Sprawdź czy śruby mocujące pokrywę zewnętrzną są dokręcone.
Dokręć wszystkie luźne połączenia przewodów.
Sprawdź i zawiadom swój punkt serwisowy Edbro jeżeli:
 •   pokrywa zewnętrzna (jeśli jest stosowana) jest luźna (w kierunku 
                    poprzecznym lub obrotowym)
 •   którakolwiek rura jest uszkodzona
 •   główna nakrętka jest luźna
 •   uchwyty zawieszenia siłownika, uchwyty zawieszenia pokrywy 
                    zewnętrznej lub mocowania tylnych zawiasów są zużyte
 •   olej wycieka z nakrętki głównej, zaworu wywrotu, przystawki odbioru
                    mocy, pompy czy elastycznych przewodów
 •   powietrze wycieka z przewodów powietrznych
 •   powietrze przecieka ciągle z układu sterowania

CO TRZY MIESIĄCE
Używając kluczy sprawdź dokręcenie śrub mocujących zawór wywrotu, 
przystawkę odbioru mocy i mocowania.

CO ROK (znacznie częściej w warunkach zapylenia i zabrudzenia)
Opróżnij i napełnij ponownie zbiornik czystym olejem hydraulicznym (patrz
strona 16). W celu ochrony środowiska naturalnego upewnij się, że żadna ilość 
oleju nie rozlała się podczas opróżniania zbiornika i zużyty olej został prawidłowo
zutylizowany.

Plastic cap

Crosshead & pin
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UKŁAD STEROWANIABEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE OBSŁUGI

Podpórka skrzyni jest pomyślana przez Edbro tak aby spełniać Podstawowe
Wymogi Bezpieczeństwa. Podpórka musi być zawsze używana jeżeli obsługa musi być 
przeprowadzona przy podniesionej skrzyni.

 •   nigdy nie próbuj podpierać załadowanej skrzyni
 •   używaj podpórki dopasowanej do umieszczenia pomiędzy dolną rama
       skrzyni a podwoziem
 •   podpórka musi się znajdować pomiędzy skrzynią i podwoziem, nie 
      pomiędzy skrzynią i podłożem
 •   opuść delikatnie skrzynię na podpórkę aby zminimalizować 
          uszkodzenia
 •   upewnij się, że podpórka jest dostatecznie mocna, aby udźwignąć 
               ciężar skrzyni

 UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAGWARANTOWANIE,
 ŻE TYLKO W PEŁNI PRZESZKOLONY PERSONEL NAPRAWIA LUB 
 SERWISUJE TO WYPOSAŻENIE. JEŚLI TO KONIECZNE SKONTAKTUJ 
 SIĘ ZE SWOIM LOKALNYM PRZEDSTAWICIELEM W CELU UZYSKANIA
 POMOCY.
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Budowa typowej podpórki skrzyni

Rys. b. Oddzielne sterowanie wywrotem

Rys. a. Połączone sterowanie przystawką odbioru mocy i wywrotem

Kontrolka załączenia
przystawki odbioru
mocy

Dźwignia wywrotu ze
sprężynowym
urządzeniem powrotu
jako cechą 
bezpieczeństwa

Włącznik przystawki 
odbioru mocy
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JAK OPUSZCZAĆ SPRZYNIĘ

W TRAKCIE JAZDY

JAK PODNIEŚĆ SKRZYNIĘ

Upewnij się, że hamulec ręczny jest zaciągnięty, skrzynia biegów jest na luzie, 
dźwignia wywrotu jest w pozycji „stop” i przełącznik przystawki odbioru mocy jest
wyłączony.

Następnie:
 •   jeśli są na wyposażeniu, opuść tylne nogi stabilizujące
 •   odblokuj tylną klapę albo drzwi (uważając aby pozostać czysty)
 •   wróć do kabiny, uruchom silnik i upewnij się, że ciśnienie powietrza jest
        na poziomie zalecanym przez producenta
 •   pozostań w kabinie do czasu zakończenia wyładunku
 •   naciśnij sprzęgło* i poczekaj 4 sekundy (8 sekund w przypadku skrzyni
      biegów z przystawką odbioru mocy zainstalowaną z tyłu)
 •   naciśnij zatrzask bezpieczeństwa i włącz przystawkę odbioru mocy 
      (zapali się kontrolka)
 •   puść sprzęgło
 •   upewnij się, że nikogo nie ma w strefie niebezpieczeństwa (patrz 
      strona 7)
 •   przesuń dźwignię wywrotu w pozycję „podnieś” i utrzymuj w tym 
      położeniu. Zwolnienie nacisku na dźwignię zatrzyma podnoszenie skrzyni.
 •   unieś skrzynię GŁADKO przez zmianę prędkości obrotowej silnika, ale 
      NIGDY NIE PRZEKRACZAJ 1500 OBROTÓW NA MINUTĘ
 •   aby uchronić zrzucany ładunek przed piętrzeniem się i blokowaniem 
      na tylnej klapie jedź do przodu BARDZO POWOLI NIE WIĘCEJ NIŻ METR
      W TYM CZASIE
 •   jeżeli skrzynia osiągnie zamierzony przez ciebie kąt przechyłu, zwolnij
      dźwignię wywrotu do położenia „stop”
 •   jeśli chcesz rozłożyć ładunek, zwolnij hamulec ręczny i jedź do przodu
      BARDZO WOLNO

* Jeżeli posiadasz automatyczną skrzynię biegów, obsługa przystawki odbioru
mocy będzie inna. Zgłoś się do instalatora przystawki odbioru mocy po 
odpowiednią instrukcję.

Upewnij się, że nikogo nie ma w strefie niebezpieczeństwa (patrz strona 7).

Następnie:
 •   POWOLI przesuń dźwignię wywrotu z położenia „stop” do położenia 
      „opuść”; to automatycznie odłączy przystawkę odbioru mocy i lampka 
      kontrolna zgaśnie. Jeśli automatyczne odłączanie przystawki odbioru
      mocy nie jest zainstalowane wyłącz przystawkę odbioru mocy zanim
      odjedziesz
 •   reguluj prędkość opuszczania skrzyni przez poruszanie dźwignią 
      wywrotu: w kierunku położenia „stop” aby zwolnić, w kierunku 
      położenia „opuść” aby przyśpieszyć zejście
 •   jeżeli skrzynia jest opuszczona przesuń dźwignię z powrotem w 
      położenie „stop”
 •   zablokuj tylną klapę
 •   jeśli są na wyposażeniu, podnieś nogi stabilizujące.

 NIE ODJEŻDŻAJ DO CZASU ZUPEŁNEGO OPUSZCZENIA SKRZYNI. 
 UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY JEST ODŁĄCZONA ZANIM
 ODJEDZIESZ.
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Pojazd ROZŁADOWANY, pozostaw dźwignię w kabinie w położeniu „STOP” aby zminimalizować 
drgania skrzyni.

STOP

Pojazd ZAŁADOWANY, przełącz dźwignię w kabinie w położenie „OPUŚĆ” aby upewnić się, że 
olej nie pozostał w siłowniku i cały ładunek spoczywa na podwoziu. Następnie powróć 
dźwignię do położenia „STOP” w czasie jazdy.

OPUŚĆ 
NASTĘPNIE STOP




