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CUVÂNT ÎNAINTE 

Vă mulțumim că ați achiziționat autoîncărcătorul pe roți produs de SDLG. 

Acest Manual de operare și întreținere furnizează regulile și instrucțiunile pentru proprietari, operatori și 

personalul de întreținere în ceea ce privește utilizarea și întreținerea corespunzătoare a acestui utilaj, în 

manieră sigură și eficientă. Citiți cu atenție acest manual înainte de a începe să operați utilajul sau înainte de a 

executa orice lucrări de întreținere preventivă. Păstrați acest manual disponibil în cabină pentru a promova 

citirea și revederea periodică, accesibil personalului nou. Înlocuiți imediat acest manual dacă este pierdut, 

deteriorat sau devine altminteri ilizibil. 

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

Prezentul manual descrie aplicațiile pentru care a fost proiectat în principal utilajul. A fost scris ca 

reprezentare validă pe majoritatea piețelor globale. Prin urmare, nu luați în considerație nicio secțiune care nu 

este aferentă utilajului dvs. sau lucrării pe care o executați cu utilajul. (Notă: Unele desene figurative 

prezente în acest manual sunt oferite numai cu titlu de referință.) 

La selectarea uneltelor de lucru, urmați manualele de utilizare aferente pentru asamblare și dezasamblare, 

înlocuire și utilizare. 

În plus, citiți cu atenție manualul tehnic de utilizare atașat, aferent motorului diesel și altor piese funcționale 

pentru operare, utilizare și întreținere. 

Ne străduim în continuu să dezvoltăm și să ne îmbunătățim produsele prin modificarea designului lor. Ne 

rezervăm dreptul de a aduce modificări de design produselor, chiar și după ce sunt livrate. De asemenea, ne 

rezervăm dreptul de a modifica datele și echipamentele, precum și instrucțiunile de service și întreținere, fără 

notificări prealabile. Feedback-ul de la clienți este binevenit. Dacă doriți să comentați asupra oricăror aspecte 

din prezentul manual sau asupra produselor noastre în general, nu ezitați să ne contactați. 

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

putem continua îmbunătățirea produselor noastre în scopul satisfacerii cerințelor dvs. 

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

permisiunea scrisă, dată în prealabil, din partea Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd. 

(denumită în continuare în acest manual drept SDLG). 
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⚠ AVERTISMENT 

• Operarea și întreținerea utilajului sunt permise numai personalului angajat special instruit, 

care deține calificarea corespunzătoare 

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

executați niciodată operații de lucru, de întreținere sau reparații la nivelul utilajului înainte 

de a citi și de a înțelege acest manual. 

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

utilizărilor desemnate ale acestui utilaj. Dacă utilajul este utilizat pentru orice condiție 

neintenționată, care nu este în mod specific interzisă, luați toate măsurile de precauție 

necesare pentru a asigura că nu se produc vătămări corporale sau prejudicii personale. 

• Nu executați operații și/sau acțiuni interzise în mod explicit în manual. 
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MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU 
SIGURANȚĂ 

Operatorul este întotdeauna responsabil să se informeze și să se conformeze la regulile relevante de 

siguranță, legi și/sau reglementări prescrise în instrucțiunile naționale, statale, regionale și/sau locale 

aplicabile. Operațiile de siguranță din acest manual se aplică numai în cazurile în care nu există 

instrucțiuni legislative în vigoare care să le anuleze. 

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

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

înțelegeți și urmați toate măsurile de precauție și avertismentele din prezentul manual și de pe utilaj 

înainte de a executa operații sau lucrări de întreținere. 

Măsurile de precauție pentru siguranță sunt detaliate și specificate în Capitolul 1 - SIGURANȚĂ. 

Din vreme ce unele pericole potențiale sunt imposibil de prezis, măsurile de precauție pentru 

siguranță descrise în manualul de față nu pot acoperi toate măsurile de precauție pentru siguranță și 

nu putem prezice orice circumstanțe care ar putea apărea ca pericol potențial la operarea și 

întreținerea utilajului. 

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

manual se aplică numai acelor condiții specificate de utilizarea corespunzătoare a utilajului. Dacă o 

operație, utilizare sau aplicare aleasă a utilajului nu este specificată în manual, utilizatorii preiau 

toată responsabilitatea pentru acțiunile lor și consecințe. Noi nu ne vom asuma nicio responsabilitate 

pentru siguranță la operarea sau utilizarea incorectă a utilajului. 

Sunt folosite următoarele cuvinte de semnalizare: 

⚠ PERICOL — Dacă situația nu este evitată, se vor produce vătămări corporale 

sau decese. Acest cuvânt este utilizat numai pentru cele mai extreme situații. Acest cuvânt este 

folosit și cu semnificația că dacă pericolul nu este evitat, utilajul va fi avariat sever. 

⚠ AVERTISMENT — Acest cuvânt este folosit pe mesajele de siguranță și 

etichetele de siguranță acolo unde există o situație potențial periculoasă, care se poate solda cu 

vătămări corporale sau decese. Neevitarea acestui pericol poate conduce și la avarierea gravă a 

utilajului. 

V 
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⚠ ATENȚIE- Acest cuvânt este folosit pe mesajele de siguranță și etichetele 

de siguranță pentru pericolele care s-ar putea solda cu vătămări corporale minore sau moderate dacă 

nu este evitat pericolul. Prin acest cuvânt trebuie să se înțeleagă și că durata de viață a utilajului se 

poate scurta dacă pericolul nu este evitat. 
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Etichete CE, directiva Comunității 

Europene (CEM) 

Etichete CE 

(Conformare la legile și reglementările relevante) 

(Aplicabile numai pentru utilajele de pe piața UE / UE) 

Acest utilaj are o etichetă CE. Înseamnă că livrarea utilajului a întrunit reglementările UE aplicabile 

privind siguranța operațională din Directiva privind siguranța mașinilor 2006/42/CE UE „cerințe de 

bază pentru sănătate și siguranță". 

Orice persoană implicată în implementarea utilajului va afecta siguranța modificării, dar va suporta 

și răspunderea pentru securitate aferentă. 

Pentru că a întrunit cerințele dovezilor, utilajul va fi livrat companiei din Uniunea Europeană în 

conformitate cu legile și reglementările relevante ale Uniunii Europene (Declarație de conformitate 

UE). Notificarea va include și alte dispozitive produse de companie. Acest document este foarte 

important și valoros și trebuie păstrat corespunzător pentru cel puțin zece ani. La transferul utilajului 

către alte persoane, trebuie livrat întotdeauna aleatoriu. 

Dacă utilajul este folosit în alte scopuri sau sunt folosite alte echipamente suplimentare prezentate în 

acest manual, în orice moment și în orice caz, asigurați siguranța. Personalul care execută asemenea 

operații este de asemenea responsabil pentru acest tip de operație. În unele cazuri, este de asemenea 

necesară o nouă etichetă CE, care necesită o nouă „Declarație de conformitate CE” pentru 

conformarea la legile și reglementările relevante. 

Reglementări UE (UE) și ale Comunității Europene (CEM) 

În unele cazuri, echipamentele electronice ale utilajului pot produce interferențe cu alte echipamente 

electronice sau pot fi supuse interferențelor electromagnetice venite de la exterior și se pot crea 

probleme de securitate. 

Instrucțiunile Uniunii Europene (UE) și ale Comunității Economice Europene (CEM) privind 

compatibilitatea electromagnetică, parte a 2004/108/CE, începând cu siguranța utilajului și marca, 

tipul de cerințe și limite admise conform standardului internațional și instituirea instrucțiunilor 

generale. 
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Utilajele sau dispozitivele trebuie să aibă marcaje CE. Utilajele noastre au fost testate în special 

pentru interferențe electromagnetice. Eticheta CE a utilajului și declarațiile de conformitate includ și 

cerințele CEM. 

Dacă vehiculul este echipat cu alte echipamente electronice, echipamentele trebuie să aibă marcaje 

CE, inclusiv pe utilaj, prin testarea interferențelor electromagnetice. 
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NUMERE DE IDENTIFICARE 

Introduceți numerele de identificare ale utilajului și ale componentelor principale alte utilajului în 

tabelul de mai jos. Trebuie să indicați numărul de identificare când negociați cu producătorul sau la 

comandarea de piese de schimb. Vezi pagina 77 pentru pozițiile plăcuțelor de identificare, pe care 

sunt tipărite numerele de identificare . 

Producător Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd 

Număr de identificare a 

produsului (PIN) 

 

Motor  

Cutie de transmisie  

Punte față  

Punte spate  

Cupă  

Cabină  



 
 
 
 

Manual de operare și întreținere pentru L958F 
 

1 SIGURANȚĂ 

⚠ ATENȚIE 

Citiți și urmați toate măsurile de precauție 

pentru siguranță, altminteri se pot produce 

vătămări corporale severe sau decese. 

1 ETICHETE DE SIGURANȚĂ 

Consultați figurile de mai jos pentru pozițiile etichetelor de 

siguranță de pe utilaj. Citiți cu atenție conținuturile etichetelor 

și urmați regulile. Păstrați etichetele în stare bună și, dacă sunt 

deteriorate sau pierdute, adăugați altele noi imediat. Dacă este 

înlocuită orice piesă sau componentă care conținea o etichetă 

de siguranță, asigurați-vă ca noua piesă sau componentă este 

instalată cu etichetarea corespunzătoare. 

Nu distrugeți sau nu deteriorați etichetele când executați 

curățarea utilajului, a pieselor sau componentelor. Nu 

folosiți produse petroliere pentru curățarea etichetelor. 
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AVERTISMENT! Folosiți blocajele 

cilindrului de catarg sau suporturile 

brațului de ridicare înainte de a lucra 

sub catarg 

 

Eticheta se află pe ambele laterale ale 

catargului. 

AVERTISMENT! În zona de 

ridicare/coborâre a catargului și a 

accesoriilor. Nu staționați sub 

catargul și/sau accesoriul ridicat. 

 

Eticheta se află pe ambele laterale ale 

catargului. 

Punct de prindere pentru dispozitivul de 

fixare a utilajului 

 

Eticheta se află pe cadrele din față și din 

spate, în apropierea zonei de ridicare. Nu 

folosiți aceste puncte pentru remorcare. 

Punct de prindere pentru ridicarea 

utilajului. 

 

Eticheta se află pe cadrele din față și din 

spate, în apropierea zonei de ridicare. 

Blocajul articulației de direcție 

 

Eticheta se află în apropierea barei de blocare 

a cadrului. 
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AVERTISMENT! În zona îmbinării 

articulate când utilajul este în manevre 

de direcție. 

 

Eticheta se află în zona îmbinării articulate 

de pe cadrele din față și din spate. 

Verificarea uleiului de transmisie și punct 

de umplere 

 

Eticheta se află în apropierea cutiei de 

viteze și a cutiei de transfer. 
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Mențineți contactul în 3 puncte când 

folosiți treptele și platformele de pe 

utilaj 

Eticheta se află pe scările din dreapta și din 

stânga. 

AVERTISMENT! Acumulator 

 

Eticheta se află pe acumulator (partea 

stângă a cabinei). 
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AVERTISMENT! Vase sub presiune 

 

Eticheta se află în zona de la interiorul treptei 

operatorului unde se află acumulatoarele 

de frână. 

Umplerea rezervorului de ulei hidraulic 

 

Eticheta se află pe rezervorul de ulei 

hidraulic. 

Întrerupător electric principal 

 

Eticheta se află pe cutia bateriei. 

AVERTISMENT! Bateriile pot exploda și 

sunt interzise flăcările deschise în această 

zonă 
 

Eticheta se află pe cutia bateriei. 

AVERTISMENT! Risc de înaltă tensiune.  

 

Se află pe cutia bateriei. 

Rezervor de carburant 

 

Eticheta se află în apropierea portului de 

umplere al rezervorului de carburant. 
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Curățarea periodică a condensatorului 

 

Eticheta se află pe capacul 

condensatorului, în partea dreaptă a cabinei 

AVERTISMENT! Semn pentru 

întrerupătorul electric principal 

 

Eticheta se află pe cutia bateriei. 

AVERTISMENT! Fluid la temperaturi 

ridicate 

 

Eticheta se află pe rezervorul de apă de pe 

capota motorului. 
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Trebuie să se folosească amestecul 

corespunzător de agent de răcire 

Eticheta se află în partea de sus a capotei 

motorului în zona capacului de umplere 

pentru agentul de răcire. 

AVERTISMENT! Suprafețe extrem de 

fierbinți, nu atingeți 

 

Eticheta se află în partea de sus a capotei 

motorului, aproape de țeava de eșapament. 

AVERTISMENT! Pericol de la cureaua 

motorului 

 

Eticheta se află pe ambele laturi ale capotei 

motorului. 

AVERTISMENT! Păstrați distanța de 

siguranță 

 

Eticheta se află pe ambele laturi ale capotei 

motorului. 
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Semn pentru antigel 

 

Eticheta este pe ușa din stânga a cabinei și 

la ștuțul de umplere al rezervorului de apă 

de pe capota motorului. 
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24 

AVERTISMENT! Păstrați distanța de 

siguranță față de liniile de tensiune  

 

Eticheta se află pe geamul din stânga față al 

cabinei. 

Responsabilitățile operatorului 

 

Eticheta se află pe geamul din stânga al cabinei. 

Ieșire în situații de urgență 

 

Eticheta se află pe geamul din spate al cabinei. 

Bloc/cutie de siguranțe fuzibile 

 

Eticheta se află pe blocul/cutia de siguranțe fuzibile. 

ROPS/FOPS 

 

Eticheta se află pe ușa din stânga a cabinei. 
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Spălător de parbriz 

 

Eticheta se află pe geamul din stânga față al cabinei. 

Extinctor 

 

Eticheta se află pe partea stângă spate în cabină. 

AVERTISMENT! Citiți Manualul de operare 

și de întreținere 

 

Eticheta se află în partea dreaptă a pupitrului de 

instrumente din cabină. 

AVERTISMENT! Întrerupător demaror 

 

Eticheta se află în partea de sus a întrerupătorului 

demaror. 

AVERTISMENT! Trebuie să se folosească 

centurile scaunului 

 

Eticheta se află în partea stângă a pupitrului de 

instrumente din cabină. 

Identificarea indicației pentru levierul 

schimbătorului de viteze 

 

Eticheta este aproape de levierul schimbătorului de 

viteze. 
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Ieșire în situații de urgență 

 

Eticheta se află pe geamul din dreapta al cabinei. 

Ieșire în situații de urgență 

 

Eticheta se află pe ușa din stânga a cabinei. 

Întrerupător frână de parcare 

 

Eticheta se află în partea dreaptă a cabinei. 
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2 STANDARDE DE SIGURANȚĂ ȘI REGULI  

Această secțiune include regulile și instrucțiunile care trebuie 

respectate pentru ca autoîncărcătorul pe roți să poată funcționa 

în siguranță. Aceste reguli și instrucțiuni sunt intenționate 

pentru concordanță cu reglementările naționale și regionale. În 

toate cazurile, reglementările locale vor prevala peste aceste 

reguli și instrucțiuni. Trebuie să cunoașteți și să urmați toate 

aceste practici. 

Pentru evitarea accidentelor, operatorul utilajului trebuie să 

dea dovadă de vigilența corespunzătoare, bun simț și judecată 

și respectarea corespunzătoare a tuturor cerințelor existente 

pentru siguranță. 

 

2.1 STANDARDE EUROPENE PRIVIND 
SIGURANȚA 

• Zgomot  

Nivelul de presiune acustică (LpA) în poziția operatorului: 

78dB (A); nivelul de putere acustică (LWA) în jurul utilajului: 

107dB (A) - măsurate în conformitate cu cerințele ISO 6395: 

2008. Valoarea vibrațiilor la scaunul operatorului întrunește 

cerințele din ISO 7096: 2000, pentru operatori de greutate 

mică, valoarea vibrațiilor este de 1,22m/s2; pentru operatorii de 

greutate mare, valoarea vibrațiilor este de 1,25m/s2. Vibrațiile 

la nivelul brațului sunt limitate la 2,57 m/s2 

• CEM 

Acest utilaj a fost testat și este conform cu cerințele aplicabile 

de compatibilitate electromagnetică din EN13309: 2010 și 

ISO13766: 2006. Echipamentele electronice ale utilajului pot 

funcționa normal într-un anumit mediu electromagnetic și  

electromagnetismul produs de utilaj nu este nociv pentru 

mediu. 
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2.2 REGULI DE SIGURANȚĂ 

1. Numai personalul instruit și autorizat are voie să 

opereze și să întrețină utilajul. 

2. Urmați toate regulile de siguranță, măsurile de precauție 

și instrucțiunile la operarea sau întreținerea utilajului. 

Utilajul trebuie utilizat numai în contextual organizației 

corespunzătoare de pe șantier, în coordonare cu alte 

utilaje, vehicule și persoane de pe șantier. Se recomandă 

ca utilizatorul utilajului să evalueze șantierul specific, 

unde urmează să fie utilizat utilajul și să abordeze orice 

riscuri specifice șantierului care nu sunt acoperite în 

manualul/manualele de operare al(e) utilajului. 

3. Nu acționați utilajul dacă vă simțiți rău sau aveți o stare 

de somnolență, după administrarea de medicamente sau 

după consumul de alcool. Pot afecta judecata. 

4. Când se lucrează cu alt operator sau cu o persoană 

însărcinată cu dirijarea traficului pe șantier, asigurați-vă 

că toate persoanele înțeleg toate semnalele din mâini care 

se utilizează. 

2.3 DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ 

1. Asigurați-vă că toate apărătorile și capacele sunt în  

pozițiile corespunzătoare. Reparați toate apărătorile și 

capacele deteriorate. 

2. Folosiți corespunzător dispozitivele de siguranță, cum ar 

fi întrerupătorul frânei de parcare și centura de siguranță. 

3. Nu îndepărtați niciodată niciunul dintre dispozitivele de 

siguranță. Păstrați-le întotdeauna în 
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stare bună de funcționare. 

4. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor de 

siguranță poate conduce la vătămări corporale severe, 

chiar și decese. 

5. Dacă există riscul de proiectare de piese sparte produse 

de acționarea ciocanului hidraulic, este mai bine să se 

instaleze dispozitive de protecție în prealabil, cum ar fi 

un material rezistent la impact și plasă. 

2.3.1 Dispozitiv de blocare a cadrului (blocajul articulației 

de direcție) 

Bara de blocare a cadrelor 5 este folosită la blocarea cadrelor 

din față și din spate pentru întreținere sau transport. Aceasta 

este pentru a împiedica rotația cadrelor din față și din spate. 

Când bara este instalată între punctul 1 și punctul 2, cadrul nu 

este blocat și când este instalată între punctul 2 și punctul 3, 

cadrul este blocat. Desfaceți bolțul din punctul 1 sau 3, apoi 

rotiți bara în jurul punctului 2 pentru conectarea celuilalt 

capăt al barei în punctul 1 sau 3 cu ajutorul bolțului 4 pentru 

deblocarea sau blocarea cadrului.  

⚠ AVERTISMENT 

În procesul de întreținere sau transport, asigurați-vă că 

utilizați bara pentru blocarea cadrelor din față și din 

spate.. Înainte de a deplasa utilajul, asigurați-vă că ați 

deconectat bara. 

 

2.3.2 Extinctor 

1. Gaura de montare pentru instalarea suportului 

extinctorului a fost rezervată în partea stângă spate a 

scaunului din cabină. Extinctorul se va instala în 

conformitate cu legile naționale și cerințele locale. (Toți 

distribuitorii companiei au pregătit suportul extinctorului 

și extinctorul pentru selectare) 
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 2. Pe șantier trebuie să existe o trusă de prim ajutor. 

Verificați-o periodic și, dacă este necesar, completați-o. 

3. Pentru minimalizarea deteriorărilor la incendii sau 

vătămările corporale, trebuie să confirmați numerele de 

telefon ale unor membri ai personalului (cum ar fi 

doctori, centru de urgență, brigadă de pompieri ș.a.m.d.) 

pentru contactare în situații de urgență. Asigurați-vă că 

tot personalul de pe șantier cunoaște aceste numere de 

telefon și metoda corectă de contactare. 

2.3.3 Dispozitiv de siguranță 

Instalați întotdeauna un dispozitiv de susținere a brațului de 

ridicare (catargului) când lucrați în zona brațului de ridicare al 

utilajului. Când este instalat, acest dispozitiv împiedică 

căderea catargului și a cupei. 

Metodă de instalare: operați încărcătorul fără sarcină și 

ridicați catargul în cea mai înaltă poziție, dezasamblați 

dispozitivul de susținere a catargului (placa) de pe cadru și 

scoateți bolțurile și așezați placa pentru a susține tija 

pistonului cilindrului de catarg (continuați deschiderea în jos) 

și apoi instalați și strângeți cele două bolțuri cu garniturile și 

piulițele. 

2.3.4 Cupă 

Verificați dacă sunt fiabile racordurile cupei, dacă pivoții de 

conectare sunt asamblați în poziție. 

2.3.5 Alte apărători fixe 

Apărătorile fixe, precum plasa ventilatorului și capota 

motorului trebuie să fie dezasamblate sau deschise folosind 

uneltele aferente; este strict interzisă realizarea operației cu 

mâinile goale. 

2.4 ELEMENTE DE PROTECȚIE 

1. Purtați elemente de protecție, precum cască, ochelari de 

protecție, cizme, masă de față, vestă de protecție, 

antifoane și mănuși 

 

Dispozitiv 

de susținere 
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groase cânt utilajul este în funcțiune sau se execută 

lucrări de întreținere.  

2. Asigurați-vă că purtați cască, ochelari de protecție și 

mănuși groase dacă sunt împrăștiate așchii metalice sau 

alte particule mici în cadrul operațiilor, în special când 

curățați elementele de filtre cu aer comprimat. Asigurați-

vă că nu există nicio persoană în apropierea utilajului. 

3. Nu purtați niciodată hainele largi și bijuterii. Țineți părul 

strâns și departe de piesele mobile ale utilajului. Aceste 

articole se pot prinde în pârghiile de comandă, manetele 

de comandă sau alte piese mobile, conducând la vătămări 

corporale severe și chiar decese. 

4. Evitați purtarea de haine îmbibate cu ulei pentru că sunt 

inflamabile. 

5. Aerul comprimat poate penetra pielea. Când folosiți aer 

comprimat, asigurați-vă că purtați mască, îmbrăcăminte 

de siguranță și încălțăminte de siguranță. Presiunea 

aerului comprimat trebuie să fie mai mică de 43 PSI 

(0,3MPa). 

6. Toate elementele de protecție trebuie examinate periodic 

pentru funcționare corespunzătoare înainte de utilizare. 

2.5 MODIFICĂRI NEAUTORIZATE 

1. Orice modificare efectuată fără autorizația SDLG poate 

conduce la pericole grave pentru persoane. 

2. Consultanți-vă cu SDLG sau cu distribuitorii noștri 

autorizați înainte de a efectua modificări. 

3. SDLG nu își va asuma nicio responsabilitate pentru nicio 

vătămare corporală sau pagube produse de modificări 

neautorizate. 
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3 SIGURANȚĂ OPERAȚIONALĂ 

3.1 FAMILIARIZAȚI-VĂ CU UTILAJUL 

1. Manualul de operare și de întreținere pentru 

autoîncărcătorul pe roți L958F se află în buzunarul din 

spătarul scaunului operatorului. Studiați manualul de 

operare aferent utilajului. Învățați structura utilajului, 

metodele de operare și de întreținere. Familiarizați-vă cu 

pozițiile și funcțiile butoanelor, manetelor de comandă, 

contoarelor și ale dispozitivelor de avertizare. 

2. Aflați toate regulile de operare. Înțelegeți și conformați-vă 

la gesturile de semnalizare ale persoanelor care lucrează 

în jurul utilajului.  

3. Dacă există ulei sau unsoare în cabină, poate produce 

alunecarea operatorului. Curățați imediat. 

4. Verificați toate elementele de siguranță, de exemplu dacă 

dispozitivele de protecție pot fi utilizate în siguranță. 

Asigurați-vă că anvelopele nu sunt uzate și că presiunea 

pneurilor este normală. Verificați regulat să nu existe 

pierderi de ulei, apă și aer, deformări, organe de fixare 

desfăcute și zgomote anormale sau condiții neobișnuite. 

Verificați periodic dispozitivele de siguranță. 

3.2 LA PĂRĂSIREA SCAUNULUI OPERATORULUI 

1. Asigurați-vă întotdeauna că este cuplat întrerupătorul 

frânei de parcare. 

2. Coborâți echipamentul de lucru complet pe sol. Puneți 

levierul schimbătorului de viteze și maneta de comandă a 

echipamentului de lucru în poziția neutră. Opriți motorul 

și întrerupeți din întrerupătorul electric. Instalați blocuri 

sub roțile din față și 
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din spate, dacă este necesar. 

3. Asigurați-vă că încărcătorul este încuiat și puneți cheia 

într-un loc sigur. 

3.3 URCAREA ÎN SAU COBORÂREA DE PE UTILAJ 

1. Verificați balustradele și pedalele. Dacă prezintă ulei, 

lubrifiant sau murdărie, curățați-le pentru a preveni 

alunecarea. Reparați piesele defecte și strângeți piulițele 

desfăcute. 

2. Nu săriți pe sau de pe utilaj. Nu vă urcați în sau nu 

coborâți de pe utilaj dacă este în mișcare. 

3. La urcarea în sau coborârea de pe utilaj, stați cu fața la 

utilaj și folosiți balustradele și treptele ca să vă susțineți. 

Păstrați contactul în cel puțin trei puncte (două mâini/un 

picior sau două picioare/o mână) cu ajutorul balustradelor 

și a treptelor pentru a asigura stabilitatea corpului. 

4. Nu apucați nicio pârghie de comandă când urcați în sau 

coborâți de pe utilaj.  

5. Nu intrați în cabina operatorului de pe scara de la spatele 

utilajului. Nu coborâți sau nu urcați niciodată de pe roți. 

6. Nu țineți în mână nicio unealtă sau alte articole când 

urcați pe sau coborâți de pe încărcător. Ridicați uneltele 

necesare pe platforma de operare cu o funie. 

3.4 PREVENIREA INCENDIILOR 

Următoarele fluide sunt inflamabile și trebuie ținute la distanță 

de temperaturi ridicate: 

Lubrifiant pentru motorul încărcătorului 

Ulei hidraulic pentru sistemul hidraulic 

Ulei de transmisii hidraulice și ulei de angrenaje pentru 

sistemul de transmisie 
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Fluid de frână și fluid antigel pentru sistemul de eliminare a 

căldurii. 

Motorină pentru motor 

Respectați următoarele reguli: 

1. Păstrați focul la distanță de fluidele inflamabile. 

2. Umpleți cu carburant sau cu ulei în zone bine ventilate. 

Opriți motorul și nu fumați când umpleți rezervorul de 

carburant. 

3. Strângeți ferm toate capacele ștuțurilor de umplere de pe 

rezervoarele de carburant și de ulei. 

4. Puneți lichidele inflamabile în recipiente cu etichete 

relevante. Depozitați lichidele în zone bine aerisite. Nu 

permiteți persoanelor neautorizate să folosească lichide 

inflamabile. 

5. Sudurile electrice și tăierea cu flacără nu sunt permise pe 

rezervoarele sau pe conductele care conțin lichide 

inflamabile. Curățați rezervoarele și conductele cu fluide 

neinflamabile înainte de sudurile electrice sau tăierile cu 

flacără. 

6. Eliminați foarte bine materialele inflamabile, cum ar fi 

rumegușul, frunzele și hârtia de pe motor și frâne. Curățați 

uleiul, lubrifiantul și alte substanțe inflamabile de pe 

utilaj. 

7. La operarea utilajului, nu puneți gura de ieșire a țevi de 

eșapament aproape de materiale inflamabile, cum ar fi 

iarbă uscată și hârtie. 

8. La parcarea utilajului, selectați cu grijă mediul 

înconjurător. Selectați locuri unde nu sunt prezente 

materiale inflamabile în apropierea părților de utilaj care 

au componente la temperaturi ridicate, cum ar fi toba de 

eșapament. 

9. Verificați să nu prezinte pierderi de carburant, lubrifiant 

sau ulei hidraulic. Dacă există, reparați sau înlocuiți 

componentele defecte. Curățați componentele reparate 

înainte de utilizare. 
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10. Dacă există aer exploziv generat în apropierea bateriei de 

acumulatoare, asigurați-vă că nu există flăcări în 

apropiere care să îl aprindă. Reparați, întrețineți și utilizați 

bateria de acumulatoare conform indicațiilor din partea 

aferentă din manualul de utilizare. 

11. Nu folosiți flăcări sau foc (chibrituri sau brichete) când 

efectuați verificări în locuri întunecate. 

12. Extinctorul trebuie să fie gata de utilizare și utilizatorul 

trebuie să știe cum se utilizează și ce funcție are. 

Verificați și întrețineți conform indicațiilor din manualul 

de utilizare. 

13. Nu operați niciodată utilajul aproape de flăcări sau focuri. 

14. Preveniți scurtcircuitele. 

3.5 MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU OPERARE 

LA TEMPERATURI RIDICATE 

1. Imediat după operare, agentul de răcire, uleiul de motor și 

uleiul hidraulic sunt foarte fierbinți și încă la o presiune 

ridicată. Încercarea de a scoate capacul, de a goli uleiul 

sau apa sau de a înlocui filtrele poate conduce la arsuri 

severe. Așteptați întotdeauna să le scadă temperatura. 

Urmați procedurile specificate când executați aceste 

operații. 

2. Opriți mai întâi motorul și așteptați să se răcească utilajul. 

Desfaceți încet capacul pentru a degaja presiunea de la 

interior înainte de a scoate capacul radiatorului. 

3.6 DEPLASAREA ȘI OPERAREA PE DRUMURI 

Operatorul vehiculului este considerat și utilizator al 

drumurilor. Operatorul trebuie să cunoască și să se 

conformeze la regulile curente de circulație. 

Operatorul trebuie să rețină întotdeauna că încărcătorul pe 

care îl conduce se deplasează mai încet și este mult mai lat 

decât 
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alte vehicule, ceea ce poate produce blocaje în trafic. Rețineți 

acest aspect. Trebuie să acordați atenție la spatele vehiculului. 

Nu depășiți alte vehicule. 

Când vă deplasați pe drumuri publice, trebuie să folosiți un 

semn SMV (vehicul cu deplasare lentă). Trebuie instalat într-

un loc cu vizibilitate bună. Semnul nu trebuie pus pe geamul 

din spate sau pe orice alte geamuri. Semnul trebuie plasat între 

2ft - 6ft (0,6m -1,8m) de la sol, măsurată de la marginea de jos 

a semnului. 

1. Deplasarea pe drumuri 

a) Cupa trebuie să fie goală și coborâtă în poziția de 

transport (30cm~40cm = 12ft~16ft deasupra solului). 

Accesoriul trebuie întors complet în spate. Capătul 

frontal al brațului de ridicare trebuie marcat cu un 

steag roșu. 

b) Toate luminile de lucru și lămpile de avertizare 

trebuie să fie stinse. 

c) Nu folosiți niciodată lampa de avertizare a 

pericolelor. 

d) Nu folosiți accesorii și cupe care vă reduc 

vizibilitatea. Asigurați-vă că accesoriile mari/cupele 

mari nu vă blochează luminile de drum. Este necesar 

să se asigure o iluminare adecvată în fața zonei de 

implementare, conform regulilor de circulație. 

2. Operare pe drumuri 

a) Luând în calcul viteza vehiculului și circumstanțele de 

la fața locului, trebuie să utilizați marcaje rutiere și 

aranjamente de restricționare a traficului, împreună cu 

alte echipamente de siguranță pentru a executa 

lucrarea în siguranță. 

b) La deplasarea echipamentului cu o sarcină 

suspendată, acordați o atenție deosebită la ce se 

întâmplă în jurul utilajului. Dacă este necesar, folosiți 

o persoană de semnalizare. 

c) Folosirea luminilor de avertizare (lumini intermitente 

cu patru căi și/sau 
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girofar. 

➢ Folosiți-le pe utilaj la lucrările de întreținere 

rutieră.  

➢ Folosiți-le pe accesorii sau pe aparatele conectate 

când lățimea este mai mare decât a corpului 

utilajului. 

➢ Folosiți-le când vehiculul blochează alte vehicule 

sau creează potențiale pericole. 

➢ Folosiți-le când lucrați pe un drum sau o șosea cu 

benzi de circulație.   

d) Nu operați utilajul în condiții în care ceața, smogul, 

nisipul sau praful din atmosferă ar putea afecta 

vizibilitatea operatorului. 

e) Examinați zona de lucru și condițiile de drum. 

Verificați dacă există găuri, blocaje, zloată sau  

gheață, care pot crea pericole. 

f) Înțelegeți obiectivul operației. Asigurați-vă că 

înțelegeți semnificația steagurilor, semnalelor și a 

etichetelor înainte de a începe operația. 

3.7 PREVENIREA ACCIDENTELOR 

1. Nu introduceți mâinile, brațele sau alte părți ale corpului 

în piesele mobile ale echipamentelor. Dacă echipamentul 

de lucru este în funcțiune, spațiul liber se va modifica și 

aceasta poate conduce la pagube materiale grave sau 

vătămări corporale severe sau decese dacă se staționează 

prea aproape. Motorul trebuie să fie oprit și echipamentul 

de lucru trebuie să fie blocat, dacă trebuie să lucreze 

persoane între componentele mobile. 

2. Asigurați-vă că suportul și accesoriile sunt reglate corect 

când există persoane care lucrează sub utilaj. Nu folosiți 

rezervorul de ulei hidraulic ca punct de sprijin. 

Accesoriile se pot desprinde  
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conducând la accidente când se deplasează sistemul de 

comandă sau când conductele hidraulice prezintă pierderi 

de fluide. 

3. Nu executați niciodată reglaje când utilajul este în 

funcțiune sau cu motorul în funcțiune dacă nu există un 

motiv excepțional să o faceți, cum ar fi o situație de 

urgență. 

4. Stați departe de orice piese rotative și mobile. 

5. Asigurați-vă că nu există nicio acumulare de pleavă pe 

paletele ventilatorului. O astfel de acumulare poate 

produce supraîncălzirea motorului, cu potențialul de a 

produce pagube materiale. 

6. Nu încercați să verificați sau să reparați un motor în 

funcțiune. Este periculos și se pot produce vătămări 

corporale. 

3.8 NOTE PENTRU FOPS ȘI ROPS 

Cabina a fost testată și aprobată drept cabină ROPS și FOPS. 

ROPS este un acronim pentru structură de protecție la 

răsturnare și FOPS este acronimul pentru structură de protecție 

împotriva obiectelor în cădere. ROPS și FOPS sunt utilizate 

pentru a preveni vătămarea corporală a operatorului din cauza 

obiectelor grele în cădere și pentru protejarea operatorilor în 

caz de răsturnare. ROPS nu doar că susține sarcina la 

răsturnarea utilajului, ci și absoarbe energia de impact. 

Trebuie respectate următoarele reguli: 

1. Dacă sunt avariate din cauza obiectelor căzute sau din 

cauza răsturnării utilajului, intensitatea se va reduce ș nu 

mai pot satisface funcția normală de protecție. În acest 

caz, contactați Lingong Construction Machinery Co., Ltd. 

sau distribuitorii desemnați pentru consultanță privind 

metoda de reparare. Este cu siguranță interzisă repararea 

arbitrară. 

2. Cerințele de proiectare ale cabinei trebuie să întrunească 

cerințele de protecție la obiecte în cădere. Greutatea 

obiectelor în cădere trebuie să fie conform metodei de 

testare FOPS. 
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3. Operatorii sunt protejați eficient numai când se utilizează 

corespunzător centurile de siguranță de pe scaunul 

operatorului. Operatorul trebuie să folosească întotdeauna 

centura de siguranță de pe scaun când operează utilajul. Se 

recomandă să de efectueze inspecții periodice ale centurii 

de siguranță de pe scaunul operatorului și, dacă se 

constată orice deteriorare, centura de siguranță trebuie 

înlocuită. De asemenea, se recomandă ca centura de 

siguranță de pe scaunul operatorului să fie înlocuită la 

fiecare trei ani chiar dacă nu prezintă deteriorări. 

4. Nu găuriți sau nu sudați la interiorul sau la exteriorul 

ROPS pentru a evita avarierea sau reducerea eficacității 

structurii de protecție. 

5. Cabina poate proteja operatorul așezat corespunzător în 

scaun și asigurat cu centura de siguranță în cazul 

răsturnării și întrunește cerințele pentru structura de 

protecție la răsturnare conform standardului de testare 

ROPS. Prin urmare, dacă încărcătorul se răstoarnă, urmați 

procedurile următoare pentru reducerea daunelor. 

a) Țineți ferm volanul; 

b) Înclinați-vă corpul; 

c) Fixați bine picioarele pe podeaua cabinei; 

d) Nu săriți. 

⚠ ATENȚIE 

Dacă structura ROPS este deteriorată 

din cauza deformărilor plastice sau 

avariată, trebuie înlocuită imediat. 

Contactați cei mai apropiați 

distribuitori SDLG desemnați pentru 

asistență. 
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3.9 MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU ETER 

(Dacă utilajul este echipat opțional cu un dispozitiv de  

pornire la rece cu eter) 

1. Eterul este un material otrăvitor și inflamabil. 

2. Inspirarea de aburi de eter sau contactul constant al pielii 

cu eterul poate conduce la vătămări corporale. 

3. Eterul trebuie utilizat în locuri bine ventilate. 

4. Fumatul interzis la înlocuirea eterului. 

5. Acordați atenție protecției la incendii când umblați cu 

eter. 

6. Nu depozitați niciodată eterul în locurile de cazare sau în 

cabină. 

7. Nu așezați niciodată eterul în locuri cu incidență verticală 

a razelor solare sau în locuri unde temperaturile sunt peste 

39oC (1200F). 

8. Așezați eterul eliminat în locuri sigure, nu perforați sau nu 

faceți grătare pe ele. 

9. Așezați recipientul de eter în locuri departe de accesul 

uman. 

3.10 MĂSURI DE PREVENȚIE PENTRU PRAFUL DE 

AZBEST 

1. Inhalarea de pulberi de azbest este foarte periculoasă 

pentru sănătate. 

2. Produsele noastre nu utilizează azbest. Dacă trebuie să 

manipulați materiale cu fibre de azbest, solicitați persoane 

calificate și autorizate să lucreze cu azbest. 

3. A nu se folosi niciodată aer comprimat la curățare. 

4. Curățați cu apă pentru depunerea pulberilor de azbest. 

5. Aerul care conține pulberi de azbest este periculos. 

Lucrați cât mai mult în vânt care să îl preia. 

6. Folosiți măști de protecție respiratorie calificate dacă este 

necesar. 
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3.11 NOTIFICARE PRIVIND ACCESORIILE 

1. Citiți manualul de utilizare pentru toate 

accesoriile și conținuturile din manual care se 

referă la un accesoriu când accesoriul este 

asamblat și utilizat. 

2. Nu folosiți accesorii care nu sunt vândute sau 

aprobate de SDLG. Folosirea de accesorii 

neautorizate poate conduce la probleme de 

siguranță și contravin funcționării normale a 

utilajului. Aceasta poate influența durata de 

viață utilă a utilajului. 

3. SDLG nu își asumă nicio responsabilitate 

pentru nicio vătămare corporală, accident sau 

distrugere a utilajului induse prin utilizarea de 

accesorii neautorizate. 

4 SIGURANȚĂ LA PORNIRE 

4.1 ÎNAINTE DE PORNIREA MOTORULUI 

4.1.1 Operații de siguranță în zona de lucru 

1. Înainte de a începe orice operație, inspectați temeinic zona 

pentru orice condiții neobișnuite care pot crea pericole. 

2. Examinați starea terenului și calitatea solului din zona de 

lucru. Determinați metoda corespunzătoare de operare. 

Dacă există mult nisip și praf, stropiți cu apă. 

3. Când lucrați pe drumuri publice, trebuie să existe o 

persoană instruită care să gestioneze traficul. Asigurați 

siguranța participanților la trafic și a pietonilor. Aderați la 

toate reglementările locale. 

4. În locurile unde sunt îngropate obiecte, cum ar fi conducte 

de apă, conducte de gaz sau cabluri de înaltă tensiune, 

contactați 
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firmele responsabile pentru a confirma poziția obiectelor 

îngropate. Aveți grijă să nu le avariați în timpul 

operațiilor. Luați în calcul cablurile suspendate de înaltă 

tensiune și obstrucțiile. 

5. Când lucrați în apă, mlaștini sau când treceți printr-un 

banc de nisip, verificați starea terenului, viteza și 

adâncimea apei. Asigurați-vă să nu depășiți adâncimea 

permisă pentru apă. După terminarea lucrului, verificați și 

curățați îmbinările unde este necesar lubrifiant. Consultați 

pagina 81 pentru adâncimea apei. 

6. Asigurați condiții bune de ventilație când lucrați în medii 

la interior. 

4.1.2 Verificare înainte de pornirea motorului 

1. Verificați cu atenție utilajul înainte de a începe o lucrare. 

Raportați orice stare anormală a utilajului superiorului 

direct înainte de a începe o lucrare. Acționați utilajul 

numai după soluționarea condițiilor anormale. Asigurați o 

bună ventilație când lucrați în medii la interior. 

2. Executați lucrările de întreținere zilnică. Pe timp de iarnă, 

asigurați-vă că punctul de îngheț al agentului de răcire 

este semnificativ mai mic decât temperatura ambientală. 

Asigurați-vă că lubrifiantul este adecvat pentru utilizare 

în condițiile meteorologice date. 

3. Pentru a evita incendiile, verificați dacă există orice 

materiale inflamabile, precum așchii de lemn, frunze și 

hârtie, care să se fi acumulat pe motor și baterie. 

4. Verificați dacă există pierderi de ulei sau de apă, piulițe 

desfăcute, zgomote anormale, piese stricate sau lipsă. 

5. Verificați dacă există ulei, unsoare, zăpadă sau murdărie 

pe podeaua cabinei, pe oglinzile retrovizoare, pârghiile de 

comandă, trepte și balustrade. 

6. Asigurați-vă că nivelurile de agent de răcire, lubrifiant, 

carburant și ulei de motor sunt normale. Verificați filtrul 

de aer pentru 
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blocaje. 

7. Reglați scaunul operatorului în poziția corespunzătoare 

pentru operare, vezi pagina 106. Verificați să nu fie 

defectă centura de siguranță. Centura de siguranță trebuie 

înlocuită cu una nouă la fiecare trei ani. 

8. Verificați instrumentele pentru deteriorări și asigurați-vă 

că pârghia de comandă este în poziție neutră. 

9. Curățați murdăria de pe geamurile cabinei și de pe toate 

luminile pentru a asigura o vizibilitate mai bună. 

10. Reglați oglinzile retrovizoare și păstrați curată suprafața 

pentru asigurarea celei mai bune vizibilități din scaunul 

operatorului. Înlocuiți oglinda dacă este deteriorată. 

11. Nu se permit piese desprinse în cabină. Se pot deplasa 

prin cabină, ceea ce poate avaria pârghia de comandă sau 

comutatorul ori pot deplasa pârghia de comandă, ceea ce 

ar cupla echipamentul de lucru producând accidente. 

12. Verificați dacă farul și lămpile indicatoare a virajelor 

funcționează normal. Reparați-le dacă nu funcționează 

corespunzător. 

13. Verificați și asigurați-vă că bara de blocare a cadrelor nu 

este cuplată. 

14. Curățați uleiul de pe balustradă și de pe trepte și eliminați 

nămolul și nisipul de pe încălțăminte pentru a evita 

alunecările, care pot afecta operațiile. 

15. Verificați dacă anvelopele sunt uzate sau defecte și dacă 

sunt desprinse prizoanele și piulițele. Acordați atenție la 

piulițele de roată desfăcute și reparați-le sau înlocuiți-le 

dacă există orice situații anormale. 

4.1.3 La pornirea motorului 

1. Înainte de a vă urca în utilaj, verificați din nou utilajul 

pentru a vedea să nu existe persoane sau blocaje pe, sub 

sau în apropierea lui. Dacă există alte persoane în zona de 

lucru, cereți-le să plece. Nu începeți lucrul 
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până ce nu pleacă. 

2. Nu puneți utilajul în funcțiune dacă are un semn de „A 

NU SE PUNE ÎN FUNCȚIUNE” pe maneta de comandă 

sau pe oricare dintre comenzile de operare. 

3.  Așezați-vă întotdeauna în scaunul operatorului și 

asigurați-vă în centurile de siguranță sau în centurile cu 

trei puncte de prindere de pe scaun. 

4.  Mâna șoferului trebuie să fie departe de zonele 

periculoase, cum ar fi capacul, ușile și geamurile. 

5. Ușa trebuie să fie închisă și încuiată în siguranță. 

6. Verificați dacă accesoriile sunt conectate corespunzător 

și dacă sunt blocate. 

7. Familiarizați-vă cu toate echipamentele de avertizare, 

instrumentele și echipamentele de comandă de pe panou. 

8. Asigurați-vă că aveți comutatorul frânei de parcare în 

poziția de parcare și că toate echipamentele de comandă 

sunt setate în poziția neutră.   

9. Activați sirena pentru avertizare. 

10. Porniți motorul, vezi pagina 113. 

11. Porniți motorul numai din cabină. Nu folosiți niciodată 

scurtcircuitarea motorului demaror pentru pornirea 

motorului. Această metodă nu doar că prezintă potențial 

de vătămări corporale, dar poate conduce și la avarierea 

sistemului electric. 

12. Dacă este necesar echipamentul de pornire cu răcire cu 

eter, citiți în prealabil explicațiile. Aveți grijă să preveniți 

incendiile deoarece eterul este ușor inflamabil. 

13. Nu utilizați niciodată eter dacă utilajul este echipat cu 

preîncălzitor electric pe admisie. 

4.1.4 Verificare după pornirea motorului 

1. Verificați pentru a vă asigura că nu există niciun 

potențial de pericol după pornirea motorului. 
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2. La examinarea utilajului, parcați-l într-un loc 

spațios și nu lăsați nicio altă persoană să se 

apropie. 

3. Verificați dacă motorul produce zgomote sau 

vibrații anormale la funcționare. Dacă prezintă 

astfel de semne, pot exista defecțiuni; raportați 

imediat acest aspect superiorului. Operați 

utilajul după eliminarea defecțiunilor. 

4. Testați comanda vitezei motorului în viteza 

neutră. 

5. Examinați instrumentele, contoarele și lămpile 

de avertizare; asigurați-vă că sunt în stare 

normală de funcționare. 

6. Acționați mecanismul de comandă pentru 

viteze. Asigurați-vă că pârghiile de comandă 

sunt ușor de utilizat. 

7. Examinați supapa frânei de picior și supapa de 

acționare a accelerației, conform manualului de 

utilizare, pentru asigurarea că funcționează 

normal. Verificați dacă virarea la stânga și la 

dreapta este lină la viteză mică. 

8. Asigurați-vă că ați decuplat comutatorul frânei 

de parcare înainte de deplasarea înainte. 
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5 SIGURANȚĂ LA DEPLASARE 

5.1 SEMNAL SONOR DE ALARMĂ 

1. Semnalul sonor de alarmă întrunește cerințele 

standardului EN474-1. 

2. Inversarea alarmei se află în stânga spate pe capota 

motorului. Când autoîncărcătorul dă înapoi, această 

alarmă este activată automat. Asigurați-vă că se emite 

semnalul sonor de alarmă. Dacă alarma este avariată, mai 

întâi reparați-o și după aceea acționați utilajul.   

3. Semnalul sonor de alarmă trebuie să ajungă la 93dB (A) 

la o distanță de 7m de la utilaj. 

4. Când utilajul are probleme și nu poate funcționa sau 

funcționează la viteză mică, avertizați persoanele de pe 

drum sau persoanele care părăsesc drumul prin semnale 

sonore de alarmă. 

5.2 SIGURANȚA DVS. ȘI A CELORLALȚI 

1. Cultivați bune obiceiuri de operare pentru asigurarea 

siguranței tuturor. 

2. Activați sirena pentru asigurarea siguranței înainte de 

pornire și deplasare. 

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

la dreapta. 

4. Testați și asigurați-vă că frânele de serviciu ale utilajului 

funcționează corespunzător prin aplicarea mai multor 

mișcări scurte ale utilajului cu aplicarea frânei pe o 

suprafață uscată, fermă și plană. 

5. Nu introduceți mâinile sau picioarele pe echipamentul de 

lucru sau nu le întindeți în afara utilajului.  

6. Păstrați ușa bine închisă sau fixată în timpul 
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deplasării, pentru a preveni strivirea mâinilor. 

7. La deplasarea pe teren drept, reglați articulația 

inferioară a brațului echipamentului de lucru la 

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

8. Concentrați-vă pe ceea ce faceți și avertizați 

întotdeauna persoanele din apropierea 

utilajului în toate direcțiile prin activarea 

sirenei. 

9. Ușa cabinei trebuie să fie închisă la deplasare.  

Nu deschideți ușa în timpul deplasării. 

10. Este periculos să se preia alte persoane. 

Nimeni nu trebuie să călătorească în cabină sau 

să stea corpul utilajului. 

11. Nu utilizați niciodată cupa ca să transportați 

persoane. 

12. Respectați regulile de circulație pe drumurile 

publice. Traversați intersecțiile repede și nu 

blocați drumurile sau intersecția. 

13. Deplasați-vă pe laterala drumului și lăsați alte 

vehicule să treacă înainte. Păstrați o distanță 

corespunzătoare față de ceilalți. 

14. Opriți utilajul imediat dacă motorul se calează 

sau se oprește. Accesoriile pot cădea în aceste 

momente; interziceți oricăror persoane să se 

apropie de utilaj sau să intre în raza de acțiune 

a dispozitivului de lucru, altminteri se pot 

produce accidente, chiar accidente fatale. 
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⚠ AVERTISMENT 

•  Nu schimbați direcția după flăcări la motor. 

•  Frâna de siguranță poate conduce la 

vătămări corporale! 

•  Trecerea din viteză de înaintare în viteză de 

mers înapoi la mare viteză este periculoasă. 

Să nu faceți niciodată asta! 

5.3 TRANSPORT LA SARCINĂ MAXIMĂ 

1. Operatorul este responsabil pentru sarcina utilajului în 

orice moment. 

a) Căderea sarcinilor nu trebuie să aibă loc în timpul 

funcționării. 

b) Refuzați să transportați sarcini evident periculoase. 

2. Nu păstrați cupa plină ridicată complet la deplasare. 

Selectați viteza corespunzătoare când transportați sarcini 

maxime. Coborâți cupa pe blocul înclinat și deplasați-vă 

cu ea la înălțimea corespunzătoare, 16in~20in 

(400~500mm) deasupra solului, astfel încât centrul de 

greutate să poată fi coborât pentru a asigura deplasarea 

fără probleme. 

3. Verificați limita de sarcină a încărcătorului. Nu 

supraîncărcați niciodată utilajul, pentru că poate avaria 

utilajul sau se poate solda cu rănirea persoanelor. SDLG 

nu își asumă nicio responsabilitate pentru vătămări 

corporale sau avarierea echipamentelor sau pagubele 

materiale aduse persoanelor prin supraîncărcarea 

utilajului. 

4. Nu vă deplasați, nu virați sau nu frânați brusc. 

5. Nu vă opriți brusc sau nu coborâți brusc echipamentul de 

lucru. Aceasta poate arunca materialele din cupă sau 

poate produce pierderea stabilității autoîncărcătorului. 

Evitați această operație. 
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5.4 DEPLASAȚI-VĂ LA VITEZE 

CORESPUNZĂTOARE 

1. Familiarizați-vă cu performanța 

autoîncărcătorului. Conduceți utilajul la viteza 

corespunzătoare conform condițiilor reale din 

zona de lucru. Selectați calea de transport și 

metoda de operare în același timp și atenționați 

celelalte persoane în acest sens. 

2. Acționați utilajul la viteză mică astfel încât 

utilajul să poată fi controlat ușor în orice 

moment. 

3. Nu vă deplasați cu viteză, nu virați sau nu 

frânați brusc în pe teren accidentat, alunecos 

sau în pante. 

4. Reduceți viteza când treceți pe teren accidentat 

sau rugos. Poate produce unele probleme la 

controlul asupra volanului. 

5. Păstrați întotdeauna o viteză corespunzătoare a 

utilajului în timpul operațiilor de virare. 

5.5 ASIGURAȚI O BUNĂ VIZIBILITATE 

1. Activați sirena pentru a-i avertiza pe ceilalți că 

vă apropiați în condiții de vizibilitate slabă sau 

când vă apropiați de o trecere îngustă. 

2. Nisipul, praful, ceața sau furtunile pot afecta 

vizibilitatea. Reduceți viteza în condiții de 

vizibilitate slabă. Dacă vizibilitatea este și mai 

rea, sistați lucrul până ce se îmbunătățesc 

condițiile meteo. 

3.  Autoîncărcătorul este un utilaj special. 

Acționați-l cu grijă când transportați o sarcină 

de lucru. Sarcinile pot bloca vizibilitatea 

operatorului. Nu permiteți niciodată unei alte 

persoane să intre în zona de lucru sau nu 

desemnați nicio altă persoană cu acest aspect. 

4. Este posibil ca șoferul să nu perceapă corect 

înălțimea 
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solului și distanțele pe timp de noapte, așa că 

țineți luminile aprinse și deplasați-vă la viteză 

corespunzătoare. 

5. Țineți farurile de pe față și de pe spate și 

luminile de lucru aprinse când lucrați în zone 

întunecate. 

5.6 ACORDAȚI ATENȚIE OBSTRUCȚIONĂRILOR 

SAU PROTUBERANȚELOR 

1. Dacă există blocaje (acoperișuri de clădiri sau 

cadre de uși), păstrați autoîncărcătorul departe 

de obstrucții sau protuberanțe când virați sau 

când operați utilajul în apropierea lor. 

2. Reduceți viteza și verificați să nu existe 

obstrucții sau protuberanțe când virați sau când 

treceți prin locuri de trecere înguste. 

3. Acționați utilajul cu grijă pentru a preveni 

instabilitatea sarcinilor când terenul este 

denivelat și sarcinile nu sunt stabile. 

5.7 DEPLASAREA ÎN CONDIȚII PERICULOASE 

1. Aveți grijă când lucrați în condiții periculoase. Nu operați 

utilajul singuri în condiții periculoase. Investigați starea 

drumului, rezistența podurilor, forma de teren din zona de 

lucru și toate caracteristicile geologice înainte de 

începerea lucrului. Lucrările trebuie executate în condiții 

bune de teren. 

2. Acordați atenție la adâncimea de scufundare a roților și la 

efectul de frânare pe teren mocirlos sau moale. 

3. Când lucrați în apă sau mlaștini, împiedicați udarea părții 

inferioare a carcasei osiei motoare. Reduceți viteza după 

ce treceți prin apă sau pe timp de ploaie. Apăsați pedala 

de frână 
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ușor și alternativ pentru a permite dispozitivului de 

frânare să se usuce după lucrul în apă sau pe timp de 

ploaie. 

4. Argila acumulată pe sol sau în apropierea canalelor este 

de obicei moale. Și se poate prăbuși sub greutatea sau din 

cauza vibrațiilor produse de autoîncărcător. 

5. Nu conduceți niciodată utilajul în apropierea obiectelor 

suspendate sau în locuri aproape de râpe adânci. Aceste 

locuri se pot prăbuși sub greutatea sau sin cauza 

vibrațiilor utilajului și conduc la răsturnarea utilajului. 

6. Utilajul trebuie să fie echipat cu o cabină FOPS sau 

ROPS când lucrați în zone unde există pericolul de 

cădere de pietre și de răsturnare a utilajului. 

7. Pot exista situații de lucru în condiții de ploaie continuă, 

cutremure și explozii. Operați cu grijă utilajul în aceste 

situații. 

8. Deplasați-vă la viteză mică și preveniți pornirea, frânarea 

sau virajele bruște și utilizați lanțuri de roți pe drumuri 

înzăpezite. Frânați alternativ. Coborâți cupa până ce 

atinge solul în scop de frânare dacă este necesar. 

9. Sarcina trebuie redusă pentru a preveni alunecarea când 

vă deplasați pe terenuri înzăpezite deoarece forța de 

tracțiune se poate modifica foarte mult în nămeții de 

zăpadă. 

10. Acostamentele și alte condiții de drum nu pot fi văzute 

sub zăpadă, așa că dați dovadă de precauție la utilizarea 

plugului de zăpadă. 

5.8 DEPLASAREA ÎN SIGURANȚĂ ÎN RAMPĂ 

1. Răsturnarea sau patinarea utilajului se poate produce la 

deplasarea pe dealuri abrupte, șanțuri sau rampe. 

2. Cupa trebuie să fie la 8~12in (200~300mm) deasupra 

solului când vă deplasați pe dealuri abrupte, șanțuri sau 

rampe. Coborâți cupa pe sol pentru a ajuta acțiunea de 

frânare sau pentru a preveni răsturnarea utilajului în 

situații de urgență.  
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3. Evitați virajele în rampă. Nu traversați rampele sau nu 

schimbați direcția, pentru că se poate produce răsturnarea 

utilajului. 

4. Nu efectuați niciodată viraje pe rampă. Așteptați până ce 

ajungeți pe teren drept. Reduceți viteza și folosiți un 

unghi mic de bracare când lucrați pe dealuri abrupte, 

șanțuri sau rampe. 

5. Mai bine deplasați-vă în sus și în jos pe rampă decât să 

traversați pe alei sau poteci. 

6.  Alegeți vitezele corespunzătoare înainte de a vă deplasa 

în josul pantelor și nu schimbați niciodată viteza în pantă. 

7.  Nu frânați brusc în rampă deoarece centrul de greutate 

este pe anvelopele din față sau pe cele din spate. 

8. Folosiți viteza I când vă deplasați în rampă la sarcină 

maximă. Deplasați-vă înainte când urcați în rampă sau 

mergeți cu spatele când coborâți de pe rampe. 

9. Frânați încet când vă deplasați în josul rampelor și nu 

puneți levierul schimbătorului de viteze în poziția de 

viteză neutră. 

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

motorul. 

11. Dacă motorul se oprește în rampă (unghiul de înclinație 

trebuie să fie mai mic de 15°) apăsați imediat pedala de 

frână și coborâți cupa pe sol pentru a ajuta acțiunea de 

frânare, folosiți frâna de parcare, puneți levierul 

schimbătorului de viteze în poziția neutră și apoi 

reporniți motorul. 

12. La deplasarea cu o sarcină, cupa trebuie să fie cu fața în 

susul rampei. Înseamnă în sus pentru deplasarea înainte și 

coborâre la mers cu spatele. 
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5.9 REMORCARE 

⚠ AVERTISMENT 

Se pot produce vătămări corporale sau chiar decese dacă 

utilajul este remorcat incorect sau dacă este selectat greșit 

cablul de oțel. 

 

1. Consultați pagina 123 pentru instrucțiunile de 

remorcare. Remorcarea necorespunzătoare 

poate produce avarierea utilajului sau vătămări 

corporale ale operatorilor. 

2. Purtați mănuși pentru apucarea cablurilor de 

oțel. 

3. La pregătirile înainte de remorcare, confirmați 

semnalele cu celelalte persoane. 

4. Remorcați utilajul pe teren drept cât mai mult 

posibil. Remorcarea în pantă este periculoasă. 

5. Dacă utilajul dezactivat este remorcat de un alt 

utilaj, cablul sau lanțul trebuie să fie suficient 

de puternic cât să tragă greutatea utilajului 

remorcat.  

6. Nu trebuie să se permită intrarea persoanelor 

între cele două utilaje când acestea sunt 

conectate. 

7. Nu stați pe cablul de oțel de remorcare. 

8. Păstrați cârligul utilajul de remorcare și piesele 

de remorcare în linie orizontală. 

9. Contactați Shandong Lingong Construction 

Machinery Co. Ltd. sau distribuitorii acreditați 

dacă motorul nu pornește sau există probleme 

la sistemul de frânare. 
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6 SIGURANȚĂ OPERAȚIONALĂ 

6.1 FORMAREA DE BUNE OBICEIURI DE OPERARE 

1. Reglați scaunul operatorului și volanul (dacă 

autoîncărcătorul este echipat cu această funcție). 

2. Stați întotdeauna pe scaun și asigurați centura de 

siguranță a scaunului în timpul operațiilor. Utilajul 

în funcțiune trebuie să fie întotdeauna sub controlul 

operatorului. 

3. Înainte de operare, răzuiți/ștergeți geamurile pentru 

a asigura o vizibilitate bună. 

4. Acționați corespunzător maneta de comandă a 

echipamentului de lucru pentru a preveni avariile 

sau vătămările corporale. 

5. Examinați și ascultați pentru zgomote anormale și 

raportați-le imediat. Nu reparați utilajul în timpul 

operării utilajului. 

6. Vibrațiile (trepidațiile) în timpul operării au 

probabilitatea de a fi nocive pentru operator. 

Următoarele elemente pot ajuta la reducerea 

vibrațiilor: 

a) Reglați scaunul și prindeți centurile de siguranță. 

b) Selectați cea mai plană suprafață de lucru (Dacă este 

necesar, nivelați terenul). 

c) Reglați viteza. 

7. Nu depășiți capacitatea nominală. Operarea dincolo 

de capacitatea utilajului este foarte periculoasă. 

Asigurați-vă că ați confirmat greutatea de încărcare 

și descărcare în prealabil pentru a Evita 

suprasarcinile. 
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8. SDLG nu va prelua nicio responsabilitate 

pentru avarierea utilajului sau vătămările 

corporale ale personalului din cauza 

suprasarcinilor. 

9. Este periculos să se lovească orice obiect la 

viteză mare. Poate produce avarii la nivelul 

utilajului, a sarcinii și vătămarea operatorului. 

10. Se interzice deschiderea ușii în timpul 

deplasării sau operării. 

11. Trebuie menținut perpendicular la încărcarea și 

descărcarea materialelor. Dacă se lucrează din 

poziție înclinată, se pot avaria cilindrul de 

direcție și suporții diferențialului, iar utilajul se 

poate dezechilibra. 

12.  Confirmați zona din jur și apoi executați 

operația înainte de deplasarea pentru încărcarea 

și descărcarea materialelor. 

13. Verificați condițiile din zona de lucru înainte 

de a intra într-o zonă de trecere îngustă, cum ar 

fi tunele, poduri și garaje. Aveți grijă la 

dispozitivele de lucru în timpul operării. 

14. Lucrați în aval pe bătaia vântului în condiții 

meteo de vânt puternic. 

15. Aveți grijă când brațul de ridicare ajunge la 

limita superioară. Încărcarea în poziția de 

limită superioară poate produce destabilizarea 

autoîncărcătorului. Prin urmare, viteza de 

deplasare trebuie să fir mică și cupa trebuie 

înclinată înainte încet. 

16. La descărcarea în camion sau autobasculantă, 

asigurați-vă că cupa nu va lovi camionul sau 

autobasculanta. 
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Nu permiteți niciunei persoane să staționeze 

sub cupă sau nu permiteți ca cupa să treacă 

peste cabina camionului. 

17. La deplasarea în spate, asigurați vizibilitatea a 

ceea ce se află în spatele dvs. 

18. Instalați sisteme de iluminare în condiții de 

întuneric. Și sistați lucrul când apare fum, 

ceață, nisip sau praf, care afectează 

vizibilitatea. 

19. Când lucrați noaptea, asigurați-vă că: 

a) Este instalat un sistem corespunzător de iluminare. 

b) Luminile de lucru funcționează normal. 

c) Înălțimea și distanța obiectivului sunt dificil de 

estimat.  

d) Rămâneți alerți și opriți motorul și examinați mediul 

și utilajul frecvent. 

20. Asigurați-vă că podul/clădirea este suficient de 

rezistent(ă) ca să suporte orice greutate a 

utilajului și sarcina. 

21. Nu folosiți utilajul pentru orice alte lucrări. 

Piesele se pot avaria sau se poate produce un 

accident la utilizarea capului echipamentului de 

lucru pentru alte funcții, cum ar fi pe post de 

cârlig, de apucare, de tragere, de împingere sau 

de remorcare. 
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6.2 LUCRUL ÎN ZONE PERICULOASE 

6.2.1 Acordați atenție mediului înconjurător 

1. Operatorul autoîncărcătorului trebuie să fie responsabil 

pentru zona de lucru a utilajului. 

2. Nu se permite niciunei persoane neautorizate să intre în 

zona de lucru deoarece echipamentul de lucru se va 

deplasa în sus și în jos, se va roti la stânga și la dreapta și 

se va deplasa înainte și înapoi tot timpul. Păstrați 

persoanele la distanță pe toate laturile echipamentului de 

lucru. 

3. 7m (23ft) în toate direcțiile în jurul autoîncărcătorului 

reprezintă zona de pericol. Nu permiteți niciunei persoane 

irelevante să intre (sau să staționeze) în zona de pericol și 

să nu existe mai mult de un operator în zona de pericol la 

un moment dat. Acordați atenție, observați și nu acționați 

niciodată autoîncărcătorul fără să știți clar poziția lor. 

4. Nu se permite niciunei persoane să stea sau să treacă pe 

sub catargul ridicat, dacă nu s-au luat măsuri de precauție 

pentru siguranță sau dacă catargul nu este susținut 

corespunzător. 

5. Pentru asigurarea siguranței când se lucrează în laterala 

unui drum sau în apropierea unei costișe, unde pot apărea 

alunecări de teren. Desemnați o persoană care să 

urmărească și să dea instrucțiuni în orice moment. 

6. Fiți atenți la poziția de descărcare la descărcarea de nisip 

sau roci din poziție înaltă. 

7. La împingerea de materiale peste o costișă sau când se 

atinge cel mai înalt punct, sarcina se poate reduce brusc. 

Ulterior, viteza de deplasare va crește. Reduceți viteza în 

prealabil. 

8. La construirea unui baraj sau la descărcarea de pământ de 

pe o costișă, formați mai întâi o haldă și folosiți o a doua 

haldă ca să o împingeți pe prima. 
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6.2.2 Asigurați ventilație în medii închise 

1. Deschideți gramul pentru a asigurarea unui volum 

suficient de aer la operarea utilajului, când umblați cu 

carburant, la curățarea pieselor sau când vopsiți în medii 

închise sau prost ventilate pentru a preveni vătămările 

corporale. Dacă aceasta nu poate satisface nevoile, 

folosiți un aparat de ventilație. 

2. Pregătiți extinctoare pentru mediile închise și trebuie să 

știți unde sunt depozitate și cum să le utilizați când lucrați 

în asemenea condiții. 

6.2.3Operare în zone periculoase 

⚠ AVERTISMENT 

Nu permiteți niciunei persoane să se apropie de zona 

periculoasă la operarea utilajului. 

1. Lucrul în zone cu conducte și cabluri 

a) Poziția conductelor, a liniilor de alimentare electrică 

și a cablurilor trebuie marcată. Informați operatorul 

asupra altor situații. Veți avea responsabilitatea legală 

dacă nu efectuați această lucrare. Contactați 

autoritățile locale și/sau sectoarele de telecomunicații 

și electricitate pentru schițe, recomandări și altele. 

b) Liniile și cablurile de transport al energiei electrice 

trebuie protejate în manieră corespunzătoare pentru a 

evita avarierea lor. Trebuie să obțineți informații 

despre punctele de închidere a apei și a gazului astfel 

încât să poată fi întrerupte imediat în cazul avarierii 

unei conducte. 



 
 
 

Manual de operare și întreținere pentru L958F 

 

c) Dacă gazele evacuate de țeava de eșapament ating 

materiale inflamabile sau dacă conducta de ventilație 

este aproape de materiale inflamabile, se pot produce 

incendii. Fiți atenți la materialele inflamabile precum 

grăsimi, bumbac, hârtie, iarbă uscată, substanțe 

chimice și cârpe îmbibate cu ulei. 

⚠ ATENȚIE 

Dacă trebuie să lucrați în locuri foarte 

aproape de cabluri, conducte sau fire 

suspendate pentru executat operații de 

excavare, este posibil să fie necesare săpături 

executate manual. 

2. Lucrul în zone cu cabluri de înaltă tensiune 
 Tensiune Distanță minimă de siguranță 

Joasă 100~200V 2m 7ft 

tensiune 6.600V 2m 7ft 

 22.000V 3m 10ft 

 66.000V 4m 14ft 

Înaltă 154.000V 5m 17ft 

tensiune 187.000V 6m 20ft 

 275.000V 7m 23ft 

 500.000V 11m 36ft 

Când lucrați în apropierea cablurilor de înaltă tensiune, 

aveți grijă să nu le atingeți. Tensiunea disruptivă poate 

avaria autoîncărcătorul și poate vătăma operatorul, 

persoanele din jur (în trecere sau ajutoare). Rețineți 

următoarele elemente: 

a) Distanța dintre autoîncărcător și firele electrice 

trebuie să fie conform ilustrației din tabelul de mai 

sus. 
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b) Întrebați compania de electricitate despre tensiunea 

din fire. Verificați validitatea operației în funcție de 

regulile relevante când utilajul ar putea atinge 

cablurile electrice. 

c) Preveniți atingerea cablurilor suspendate cu utilajul. 

Pot apărea șocuri electrice chiar dacă utilajul este 

doar în apropierea cablurilor. 

d) Purtați încălțăminte și mănuși din cauciuc. Așezați 

perne de piele peste încălțămintea operatorului. 

Asigurați-vă că nicio parte a corpului nu atinge 

podeaua metalică. 

e) Desemnați o persoană care să avertizeze prin 

semnale, care să poată semnala când utilajul se 

apropie prea mult de cablurile electrice. 

f) Nu părăsiți niciodată cabina operatorului, nu mișcați 

și nu atingeți niciodată nicio parte a utilajului până ce 

persoanele de la sol nu întrerup electricitatea imediat 

ce utilajul atinge firele. 

g) La operarea utilajului în apropierea cablurilor de 

înaltă tensiune, asigurați-vă că toate persoanele stau 

departe de utilaj. 

3. Lucrul în subteran 

Sunt necesare echipamente speciale, cum ar fi motorul 

identificat, în țările europene și din Spațiul Economic 

European. Contactați cel mai apropiat distribuitor pentru 

a discuta aceste aspecte 

4. Lucrul în zone cu spațiu limitat de lucru 

a) Verificați dacă există un spațiu suficient pentru 

gabaritul autoîncărcătorului și pentru operațiile de 

efectuat. 

⚠ ATENȚIE 

Distanța de siguranță este adecvată pentru toate 

sarcinile. Astfel încât poziția de ridicare a 

catargului (înălțime de ridicare) trebuie reglată. 
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b) Efectuați mișcări lente. 

c) Dacă canalul este prea îngust ca să permită trecerea 

în paralel a două autovehicule, deplasați-vă pe 

centrul intrării. 

5. Lucrul în apropierea locurilor periculoase 

a) Aveți grijă când operați în apropierea locurilor cu 

semne de pericol. 

b) Nu operați utilajul în apropierea marginilor unui 

rambleu sau ale unei rampe. 

6.2.4 Operare pe vreme rece 

1. Dacă temperaturile sunt prea scăzute, motorul 

va fi dificil de pornit. Este posibil să înghețe 

radiatorul. Trebuie efectuate următoarele: 

a) Folosiți ulei de vâscozitate mică, ulei hidraulic și 

lubrifianți, agent de răcire cu antigel. Consultați 

pagina 174 pentru selectarea uleiurilor. 

b) Note despre antigel: 

➢ Nu utilizați antigel cu conținut de formaldehidă, 

etanol și propanol. 

➢ Nu folosiți niciun agent etanș, chiar dacă este 

utilizat singur sau împreună cu alt antigel. 

➢ Nu amestecați antigeluri de branduri diferite. 

➢ La înlocuirea antigelului, folosiți proporțiile de 

antigel conform cerințelor; consultați pagina 149. 

⚠ ATENȚIE 

Păstrați distanța de flăcări deschise când umpleți 

cu antigel. 

2. Service general pentru baterie. 
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a) La scăderea temperaturii ambientale, se reduce și 

capacitatea bateriei. Dacă raportul de încărcare a 

bateriei este mic, electrolitul poate îngheța. Dacă este 

posibil, mențineți rata de încărcare aproape de 100% 

și, pe cât de mult posibil, bateria izolată, astfel încât 

motorul să poată fi pornit cu ușurință în ziua 

următoare. 

b) Dacă bateria îngheață, nu o încărcați și nu porniți 

motorul. Scoateți bateria și duceți-o într-o încăpere 

caldă sau în apă caldă (aveți grijă să nu pătrundă apa 

la interiorul bateriei), încălziți-o încet la 59°F (15°C). 

c) În zonele reci, trebuie să folosiți baterii rezistente la 

frig. 

3. Note după lucrul zilnic 

Pentru a preveni înghețarea utilajului care va afecta 

pornirea lui în ziua următoare, efectuați următoarele: 

a) Eliminați complet noroiul și apa de le utilaj pentru a 

preveni pătrunderea noroiului, apei sau a zăpezii în 

garniturile de etanșare, înghețarea lor și defectarea 

garniturilor. 

b) Parcați vehiculul pe teren uscat și tare, dar, dacă este 

imposibil, parcați-l pe dulapi de lemn. Împiedicați 

congelarea vehiculului pe sol cu bucăți de lemn 

pentru a permite pornirea ușoară a vehiculului în ziua 

următoare. 

c) La temperaturi scăzute, capacitatea bateriei scade 

semnificativ. Acoperiți bateria sau mutați-o într-un 

loc cald și apoi asamblați-o în ziua următoare pentru 

lucru. 

d) Dacă temperatura scade sub 0oC și apa de răcire din 

rezervorul de apă nu este amestecată cu antigel, 

trebuie să deschideți toate supapele de golire a apei 

de pe fundul rezervorului de apă și motor pentru a 

goli sistemul de răcire și evaporatorul c.a. pentru a 

împiedica înghețarea și 
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fisurarea pieselor aferente. 

4. După ce se mai încălzește vremea 

După ce se mai încălzește afară, înlocuiți uleiul, 

carburantul și uleiul hidraulic astfel încât să fie 

compatibil cu temperatura ambientală pe piesele 

corespondente. 

7 SIGURANȚĂ LA PARCARE 

7.1 ACORDAȚI ATENȚIE SIGURANȚEI DVS. ȘI A 

CELORLALȚI 

1. Parcați utilajul pe teren plat. Echipamentul de lucru 

trebuie să fie coborât pe sol. 

2. Nu parcați niciodată în rampă. Dacă este necesară 

parcarea pe o rampă, unghiul rampei trebuie să fie mai 

mic de 20o și trebuie instalate pene de fixare pe roți 

pentru a preveni mișcările. Apoi așezați cupa pe sol. 

3. Dacă utilajul se avariază sau dacă trebuie să parcați într-o 

zonă cu trafic intens, instalați bare, semnale, steaguri și 

lumini de avertizare. Asigurați-vă că celelalte mașini le 

pot vedea clar. Nu blocați traficul. 

4. Când parcați utilajul, descărcați toate materialele de pe 

utilaj. Degajați restul de presiune și coborâți cupa pe sol, 

opriți motorul, trageți comutatorul frânei de parcare și 

treceți-l în poziția de frânare. Încuiați cabina și luați 

cheile. Coborâți cu fața la utilaj, încet, aplicând metoda 

cu 3 puncte de contact. Nu săriți niciodată de pe utilaj pe 

sol. 

⚠ AVERTISMENT 

Nu vă urcați sau nu coborâți niciodată de pe utilaj 

când este în mișcare. 
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7.2 NOTE PENTRU ZONELE RECI 

1. Curățați apa, zăpada sau praful de pe cabluri, 

comutatoare, inserție electrică sau senzori și capacele 

acestor piese. Altminteri, apa de pe aceste piese poate 

îngheța și se pot produce accidente imprevizibile. 

2. Înainte de operarea utilajului, preîncălziți suficient 

sistemul hidraulic. Comenzile utilajului pot avea un 

răspuns greoi dacă nu le preîncălziți înainte de operare. Se 

pot produce accidente imprevizibile dacă nu sunt încălzite 

corespunzător. 

3. Acționați maneta de comandă a echipamentului de lucru 

pentru a permite realizarea ciclului uleiului hidraulic în 

sistemul hidraulic (lăsând presiunea de la interiorul 

sistemului să se ridice la setarea aferentă sistemului și 

apoi depresurizare pentru a permite fluxul de ulei înapoi 

în rezervorul de ulei hidraulic) pentru preîncălzirea 

uleiului hidraulic, în scopul garantării unei reacții mai 

bune și pentru a preîntâmpina defecțiunile. 

4. Nu încărcați bateria de acumulatoare cu electrolitul 

înghețat și nu folosiți alte surse electrice pentru pornirea 

motorului. Este periculos și se pot produce incendii. 

Consultați pagina 124 pentru instrucțiuni suplimentare 

despre operarea utilajului în condiții meteorologice 

extreme. 

8 INSPECȚII PENTRU SIGURANȚĂ ȘI REPARAȚII 

8.1 NOTE ÎNAINTE DE ÎNTREȚINERE 

1. Personalul de deservire și de întreținere trebuie să fie 

instruit și să cunoască utilajul. Nu permiteți niciunei 

persoane să pătrundă în zona de lucru cu excepția 

echipajului de întreținere. Dacă este necesar, desemnați 

persoane care să păzească zona de lucru. 

2. Reparațiile utilajului trebuie să urmeze procedurile. 

Solicitați distribuitorului SDLG asistență dacă nu știți 

cum să realizați reparațiile. 
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3. Asigurați-vă că persoanele care sunt responsabile pentru 

reparații urmează procedurile de lucru și că acționează 

pas cu pas. 

4. Purtați îmbrăcăminte cu manșete strâmte și pantaloni pe 

corp. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, 

încălțăminte de siguranță, cască și mănuși. Dacă este 

necesar, pregătiți măști de protecție respiratorie certificate 

și alte echipamente de protecție. 

5. Utilizați corect uneltele de reparații; nu folosiți unelte 

defecte sau de calitate proastă. Folosiți unelte, dispozitive 

de ridicare sau metode de lucru care sunt definite în acest 

manual. 

6. Coborâți complet echipamentul de lucru pe sol, opriți 

motorul, cuplați frâna de parcare, blocați cadrele din față 

și din spate și instalați pene pe roți în timpul reparațiilor 

pentru a preveni vătămările corporale. 

7. Înainte de reparații, citiți cu atenție semnele și 

instrucțiunile din Manualul de operare și de întreținere și 

de pe utilaj pentru a obține cunoștințele și informațiile 

necesare despre acest utilaj. Respectați regulile de pe 

etichetele de avertizare. Acordați atenție notificărilor 

importante de pe etichetele utilajului și respectați regulile. 

Adăugați etichete noi sau curățați etichetele în caz de 

pierdere sau murdărie. 

8. Atașați eticheta „A NU SE PUNE ÎN FUNCȚIUNE” sau 

alte etichete de avertizare pe comutatoare sau pe tabloul 

de comandă în timpul reparațiilor. Nu permiteți niciodată 

altor persoane să opereze utilajul sau să pornească 

motorul pentru a preveni vătămările corporale sau 

decesele. 

9. Locul de muncă trebuie păstrat curat și ordonat. La 

golirea pompei de ulei sau de carburant, folosiți furtunul 

și un recipient adecvat pentru colectarea lichidului. Uleiul 

deversat nu numai că va polua mediul, ci poate produce și 

incendii sau alunecarea. Uleiurile uzate și alte lichide 

contaminate trebuie eliminate corespunzător în 

conformitate cu reglementările locale. 

10.  Nu fumați niciodată când adăugați ulei sau examinați 

bateria de 
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acumulatoare. Dacă este necesar, instalați semne cu 

fumatul interzis în amplasamentul unde se efectuează 

reparațiile. 

11. Puneți accesoriile într-un loc sigur pentru a preveni 

pierderea lor. Instalați grilajul în jur și puneți o etichetă de 

avertizare „INTRAREA INTERZISĂ” pentru a împiedica 

intrarea persoanelor neautorizate. 

12. Verificați echipamentele utilizate pentru ridicare sau 

susținere, cum ar fi curelele de pulii, chingile, puliile cu 

clichet și suporturile de la sol pentru capacitate completă 

de funcționare la efortul implicat și pentru conformitate la 

reglementările federale curente. La ridicare, asigurați-vă 

că ați blocat cadrul cu dispozitivul de blocare a 

articulațiilor pentru blocarea cadrelor din față și din spate. 

13. Dacă reparațiile și lucrările de întreținere trebuie 

executate având cupa catargului ridicată, țineți maneta de 

comandă în poziția neutră și folosiți dispozitivul de 

susținere a cilindrului catargului și a cilindrului cupei 

pentru a împiedica căderea dispozitivului de lucru. În 

plus, maneta de siguranță operațională trebuie plasată 

ferm în poziția de blocare și folosiți frâna de parcare. 

14. Instalarea radioului cu 2 benzi, a direcției tip cu manșe 

sau alte echipamente similare trebuie executată de 

profesioniști experimentați deoarece instalarea 

necorespunzătoare poate interfera cu dispozitivele 

electronice cu funcții importante. 

15. Este posibil să mai existe presiune în vasele sub presiune, 

furtunuri, conducte și cupla rapidă, chiar dacă 

autoîncărcătorul este în staționare și motorul oprit. Aveți 

grijă să degajați presiunea din conductele / vasele sub 

presiune, componente și sisteme pentru a preveni riscurile 

în timpul lucrărilor de întreținere. Dezasamblarea acestor 

piese trebuie implementată de profesioniști instruiți. 

Metoda pentru reducerea presiunii hidraulice reziduale 

este: setați contactul de aprindere pe poziția  „ON”, 

acționați pârghia de comandă de 3-4 ori în toate 
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direcțiile lent. Metoda pentru reducerea presiunii 

reziduale din conductele hidraulice: deschideți încet 

filtrul de aerisire de pe rezervorul de ulei hidraulic. 

16. La repararea sistemului electric sau la efectuarea de 

suduri electrice la nivelul utilajului, asigurați-vă că ați 

deconectat polul negativ al bateriei pentru a preveni 

scurgerea curentului. 

17. Folosiți unelte speciale pentru dezasamblarea și 

asamblarea dispozitivelor de protecție, precum plasa de 

protecție a ventilatorului, capota motorului și ecranul de 

protecție al acumulatorului. Puneți utilajul în poziția de 

întreținere (vezi pagina 127) înainte de reparații. 

8.2 LUCRUL ÎN ZONE SPECIALE 

1. Gazele de eșapament de la motor pot cauza boli sau 

decese. Dacă motorul trebuie ținut în funcțiune în spații 

închise, folosiți un dispozitiv de evacuare a aerului pentru 

ventilarea zonei. Dacă nu este disponibil niciun dispozitiv 

de evacuare a aerului, trebuie să asigurați o ventilație 

corespunzătoare. 

2. La operarea utilajului într-o zonă poluată sau nocivă 

pentru persoane, autoîncărcătorul trebuie dotat cu 

echipamente speciale. Conformați-vă regulilor locale 

privind siguranța la operarea sau întreținerea utilajului în 

aceste zone. 

8.3 ÎNTREȚINERE CU UTILAJUL URCAT PE 

CRICURI 

1. La ridicarea cadrului cu cricuri hidraulice, nu permiteți 

niciunei persoane să intre în cealaltă parte a cadrului. 

2. Înainte de a efectua lucrările de întreținere, blocați cadrele 

din față și din spate cu o bară de siguranță și puneți toate 

pârghiile în poziție neutră și blocați roțile din partea 

opusă în pene. Puneți blocuri de amortizare sub utilaj.  
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8.4 LUCRUL SUB UTILAJ 

1. Parcați utilajul pe teren ferm. Coborâți 

echipamentul de lucru pe sol înainte de a lucra 

sub utilaj. 

2. Blocați anvelopele în pene. 

3. Este periculos să se lucreze sub utilaj folosind 

numai echipamentul de lucru ca să susțineți 

utilajul. 

4. Nu lucrați niciodată sub utilaj fără o susținere 

bună. 

8.5 LUCRUL DEASUPRA UTILAJULUI 

1. Asigurați-vă că zona este curată și nu există niciun blocaj 

deasupra utilajului când lucrați pe acesta. Urmați regulile 

de mai jos în caz de cădere: 

⚠ ATENȚIE 

• Împiedicați deversarea lubrifianților și a 
unsorii. 

• Nu aruncați la întâmplare uneltele în locul de 
muncă. 

• Pășiți încet și cu atenție. 

2. Nu săriți niciodată de pe utilaj. La urcarea pe sau 

coborârea de pe utilaj, stați cu fața la utilaj și mențineți 

contactul în trei puncte (două mâini-un picior sau două 

picioare-o mână) cu ajutorul balustradelor și a treptelor 

pentru asigurarea siguranței. 

3. Folosiți echipamente de protecție împotriva căderii dacă 

este necesar. 

4. Nu stați niciodată pe capota motorului pentru că este 

alunecoasă și periculoasă. 
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5. Nu stați niciodată pe anvelope pentru că sunt alunecoase 

și periculoase.  

8.6 ÎNTREȚINERE CU MOTORUL ÎN FUNCȚIUNE 

Opriți motorul înainte de a deschide capota motorului. 

Întreținerea de rutină a utilajului nu trebuie să fie niciodată 

executată cu motorul în funcțiune. Dacă este necesar să se 

execute lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune, urmați 

regulile de mai jos: 

1. Desemnați un operator care să stea pe scaun și asigurați-

vă că tot personalul de întreținere îl poate contacta pentru 

ca să oprească motorul în orice moment. 

2. Nu atingeți niciodată piesele la temperaturi ridicate, 

precum țeava de eșapament sau toba de eșapament pentru 

a preveni accidentările. 

3. Aveți grijă dacă locul unde se desfășoară reparațiile se 

află în apropierea pieselor în rotație, deoarece există 

riscul de a fi trași înăuntru. 

4. Nu atingeți nicio manetă de comandă aferentă 

dispozitivului de lucru. Dacă este necesar să le atingeți, 

avertizați celelalte persoane ca să meargă într-un loc 

sigur. 

5. Nu lăsați niciodată nicio unealtă sau parte a corpului să 

atingă ventilatorul sau cureaua ventilatorului. Altminteri, 

pot apărea vătămări corporale severe. 

6. NU efectuați niciun reglaj decât dacă sunteți complet 

instruiți în acest sens. 

8.7 NU PERMITEȚI CĂDEREA NICIUNUI OBIECT 

LA INTERIORUL UTILAJULUI 

1. La deschiderea vizorului de control și a  ștuțului 

de umplere cu ulei de pe rezervorul de ulei, 

asigurați-vă că nimic (cum ar fi piulițe, șuruburi, 

câlți sau unelte) nu cade la interiorul utilajului. 

Dacă se întâmplă să cadă. utilajul poate fi 

avariat. Scoateți piesele căzute în siguranță. 
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2. Nu duceți unelte sau piese inutile în buzunare 

în timpul inspecției utilajului. 

8.8 CURĂȚARE 

1. Purtați încălțăminte antiderapantă pentru a preveni 

alunecările când curățați utilajul. Purtați echipamente 

individuale de protecție când utilizați apă la presiune 

ridicată pentru curățarea utilajului. 

2. Curățați periodic utilajul pentru a reduce problemele 

apărute de la excesul de ulei și murdărie și pentru a 

permite inspecția corespunzătoare a pieselor și 

componentelor. 

3. Folosiți agenți de curățare neinflamabili la curățarea 

utilajului. 

4. Opriți motorul pentru a curăța utilajul la interior. Puneți 

toate manetele și pârghiile de comandă în poziție neutră, 

trageți maneta de comandă a supapei de frână și țineți-o în 

poziția de blocare. 

5. Nu permiteți pătrunderea apei la interiorul componentelor 

electrice (cum ar fi senzori, conectori de cabluri) sau în 

cabina operatorului. Dacă pătrunde, funcționarea poate fi 

dezactivată și se pot avaria circuitele electrice. 

6. Purtați echipamente individuale de protecție și ochelari de 

protecție când utilizați aer comprimat la curățarea plasei 

de filtru. 

8.9 OBIECTE GRELE 

1. Purtați îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție, 

încălțăminte de siguranță, mănuși și cască și instalați o 

bară de cupru între ciocan și piesa lovită. 

2. Ochii pot fi lezați de particule dure proiectate, cum ar fi la 

lovirea cu ciocanul a pivoturilor și lagărelor. 

3. Folosiți uneltele și sculele grele cu grijă pentru a preveni 

căderea lor. 



 
 
 

Manual de operare și întreținere pentru L958F 

8.10 REPARAȚII DE SUDURĂ 

Sudurile la nivelul utilajului necesită echipamente 

specializate, tehnicieni instruiți și locuri corespunzătoare. 

Dați întotdeauna dovadă de precauție pentru pericolele de 

explozii și incendii în zona operațiilor de sudură. Respectați 

următoarele: 

1. Purtați echipamente individuale de protecție 

când executați operații de suduri electrice. 

Utilizați aparate de respirat aprobate. 

2. Păstrați o aerisire bună a zonei de sudură. 

3. Eliminați materialele inflamabile și pregătiți 

extinctorul la locul de muncă. 

4. Nu implementați modificări care afectează 

performanța, siguranța și rezistența utilajului.  

5. Opriți utilajul din întrerupătorul electric 

principal înainte de orice operații de sudură. 

6. Decuplați conectorii de pe motor și 

calculatorul de comandă al cutiei de 

transmisie. 

7. Curățați vopseaua din locul sudurii pentru a 

preveni gazele nocive. 

8. Evitați sudurile pe echipamentele hidraulice 

sau pe conductele sau locurile din apropierea 

acestora. Se pot genera abur inflamabil și 

scântei. 

9. Acoperiți furtunurile, cablurile și conductele 

sub presiune și folosiți plăci antifoc în timpul 

sudurii deoarece o scânteie poate produce o 

fisurare sau o spargere bruscă a benzii de 

izolație. 

10. Aveți grijă când sudați în apropierea pneurilor, 

pentru că se pot produce explozii termice. 
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8.11 ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI DE RĂCIRE 

1. Se pot produce arsuri severe dacă capacul 

rezervorului de ulei și radiatorul sunt deschise 

după sudare. Prin urmare, turnați apă sau ulei 

pe capacul rezervorului de ulei imediat după 

terminarea sudurii. Temperatura și presiunea 

uleiului hidraulic, ale carburantului și ale apei 

din motor, ale uleiului și apei din radiator pot fi 

încă foarte ridicate imediat după terminarea 

lucrărilor. Așteptați să le scadă temperatura și 

urmați procedurile pentru operațiile de mai sus. 

2. Pentru a evita ejectarea de apă fierbinte din 

radiator, opriți motorul, lăsați apa să se 

răcească și deschideți încet capacul pentru 

depresurizare. Nu atingeți niciodată radiatorul. 

Verificați temperatura aerului din fața 

radiatorului pentru a măsura temperatura de la 

interior. 

3. Pentru a evita ejectarea de apă fierbinte din 

radiator, opriți motorul, lăsați uleiul să se 

răcească și deschideți încet capacul pentru 

depresurizare. Nu atingeți niciodată radiatorul. 

Verificați temperatura aerului din fața 

radiatorului pentru a măsura temperatura. 

4. Cât timp se încălzește utilajul, nu atingeți 

motorul, toba de eșapament, țeava de 

eșapament sau releele pentru a preveni arsurile. 

5. Cât timp se încălzește utilajul, nu dezasamblați 

senzorul de temperatură pentru apa motorului, 

senzorul de temperatură pentru uleiul din 

convertizorul de cuplu sau conducta de apă a 

sistemului de aer condiționat pentru a preveni 

arsurile. 
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6. Nu permiteți niciodată ca materialele alcaline din 

sistemul agentului de răcire să vă atingă pielea sau ochii. 

7. Alegeți un recipient corespunzător pentru colectarea 

lichidului la înlocuirea agentului de răcire, a uleiului de 

motor, a uleiului de transmisie și la curățarea pieselor.  

Vezi pagina 68 pentru eliminarea lichidelor uzate 

periculoase. 

8. Păstrați focurile la distanță când dezasamblați conducta 

de legătură a compresorului de aer condiționat. 

8.12 EXAMINAREA ȘI REPARAREA SISTEMULUI 

HIDRAULIC 

⚠ATENȚIE 

Înlocuiți aceste piese dacă există următoarele 

condiții: 

  

• Conectorii sunt stricați sau prezintă pierderi. 

• Furtunul/conducta este tăiat(ă) sau fisurat(ă) la 

exterior și este expusă sârma de oțel a stratului de 

armătură. 

• Punct ridicat pe suprafața furtunului/conductei. 

• Poziție răsucită sau torsionată a 

furtunului/conductei. 

• Sârma de oțel a stratului de armătură penetrează 

stratul exterior.  

• Conectorii de capăt sunt prinși incorect. 

1. Înainte de repararea sau înlocuirea sistemului hidraulic, 

blocați cilindrii și alte dispozitive hidraulice, lăsați în 

siguranță 
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sistemul să se răcească și degajați cu grijă presiunea din 

conductele/vasul, piesele și sistemele sub presiune în caz 

de pericol. Astfel de conducte, sisteme și piese sub 

presiune trebuie dezasamblate de profesioniști instruiți. 

Puneți utilajul în poziția de service. 

2. Nu îndoiți sau nu bateți cu ciocanul conductele hidraulice. 

Nu folosiți niciodată țevi sau furtunuri dacă sunt anormal 

încovoiate sau stricate. 

3. Reparați constant orice conducte de carburant, de 

lubrifiant, țevi și furtunuri desprinse sau defecte din 

cadrul sistemului hidraulic. Pierderile de fluide pot 

produce incendii, așa că reparați-le sau înlocuiți-le. 

4. Pentru a preveni pierderile de ulei și vătămările corporale 

produse de lichidele ejectate la presiune înaltă, furtunul 

de cauciuc de tip cu retenție nu trebuie reutilizat odată ce 

s-a deteriorat, asigurați-vă că înlocuiți tot ansamblul cu 

unul nou. 

5. Inspectați cu atenție sistemul de conducte (țevi și 

furtunuri), strângeți elementele de prindere la cuplul 

corespunzător. Nu examinați pierderile cu mâna. Folosiți 

o bucată de carton. Pierderile de lichide hidraulice pot 

penetra pielea, producând decese. Dacă lichidul este 

împroșcat pe piele, adresați-vă imediat unui medic instruit 

pentru acest tip de „arsuri”. 

6. Asigurați-vă că toate colierele de țeavă, plăcile de 

protecție și acoperitoarea antitermică sunt instalate 

corespunzător pentru a preveni vibrațiile și 

supraîncălzirea din cauza frecării cu alte piese. 

7. Alegeți un recipient corespunzător pentru colectarea 

lichidului când înlocuiți uleiul hidraulic din sistemul 

hidraulic și la curățarea pieselor. Consultați pagina 68 

pentru eliminarea corespunzătoare a lichidelor uzate 

periculoase. 
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8.13 EXAMINAREA ȘI REPARAREA SISTEMULUI 

DE AER CONDIȚIONAT 

1. Poate produce degerături localizate dacă 

agentul frigorific freon este eliberat și 

împroșcat pe piele. 

2. La întreținerea sistemului de aer condiționat, 

este necesar să se cunoască utilizarea 

corespunzătoare a recipientelor de freon. 

3. Folosiți un sistem de recuperare și de reciclare 

pentru a preveni eliberarea freonului în 

atmosferă. 

4. Evitați contactul vaporilor de freon cu pielea. 

5. La scoaterea conductei de legătură a 

compresorului de aer condiționat, nu folosiți 

focul pentru încălzirea conductei, altminteri va 

conduce la otrăvire din cauza gazelor toxice. 

Purtați echipamente individuale de protecție 

corespunzătoare. 
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8.14 PREVENIREA INCENDIILOR 

1. Verificați extinctorul înainte de a începe lucrările de 

reparații. Cunoașteți poziția extinctorului și a trusei de prim 

ajutor. Cunoașteți modul lor de utilizare. 

2. Opriți motorul când adăugați carburant sau dacă sistemul 

de carburant este deschis. Nu fumați la realimentarea cu 

carburant. Păstrați focurile la distanță la realimentare. 

3. Păstrați locul de depozitare a carburantului, lubrifianților și 

a altor materiale inflamabile într-o zonă aprobată. Păstrați 

locul de depozitare a carburantului, unsorii sau a altor 

materiale inflamabile departe de foc. 

4. Curățați periodic condensatorul. Se permite curățarea cu 

aer comprimat sau apă rece, dar se interzice utilizarea de apă 

fierbinte. 

5. Păstrați curate locul de muncă și locul de întreținere. Uleiul 

și apa vor face solul alunecos și poate periculos pentru 

echipamentele electrice și uneltele electrice. 

6.  Verificați și asigurați-vă că nu există uleiuri și praf pe 

acoperitorile de sus și de jos ale autoîncărcătoarelor și 

echipamentelor. Materialele combustibile adunate pe utilaj, 

precum carburant, ulei și alte materiale inflamabile trebuie 

curățate. În acest mod, se poate reduce pericolul de incendii, 

dar va fi și mai ușoară depistarea avariilor sau a pieselor 

desfăcute. 

7. Păsați focurile la distanță de bateria de acumulatoare 

deoarece se pot genera gaze explozive. Urmați cu strictețe 

programul din prezentul manual de utilizare pentru 

întreținerea bateriei de acumulatoare. 

8. Asigurați-vă că nu există materiale inflamabile, precum 

iarbă uscată și hârtie în apropierea pieselor la temperaturi 

înalte, precum toba de eșapament la parcarea utilajului. 

9. Verificați dacă sunt uzate conductele de carburant, 

furtunurile hidraulice și de frână sau dacă sunt îndoite sau 

deteriorate. 

10. Verificați dacă sunt deteriorate sau stricate orice cabluri 

electrice. Înlocuiți-le cu altele noi - un aspect foarte 

important pentru cablurile fără/cu siguranțe fuzibile, și 

anume cablurile roșii marcate cu R(B+): 

a) Cablul dintre baterii 
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b) Cablul dintre baterie și motorul demaror 

c) Cablul dintre generatorul de aer condiționat și demaror 

11. Folosiți solvenți neinflamabili la curățarea pieselor. Nu 

folosiți motorină sau alte materiale inflamabile la curățarea 

componentelor. Folosiți soluția de curățare recomandată. 

Rețineți că unele soluții chimice pot produce unele deteriorări 

care pot conduce la incendii. Dați dovadă de prudență când 

folosiți aceste substanțe chimice. 

⚠ATENȚIE 

Nu așezați cablurile direct pe conductele de 

carburant sau pe cele de ulei. 

12. Dacă sudați sau tăiați o conductă sau un rezervor care 

conține lichide inflamabile, scoateți fluidul și curățați-le foarte 

bine cu un lichid neinflamabil. Este posibil să umpleți 

rezervorul cu lichide neinflamabile înainte de sudare sau tăiere 

cu flacără. Păstrați extinctorul la îndemână când sudați în 

astfel de condiții. 

13. Nu folosiți niciodată flăcări (chibrituri sau brichete) 

pentru a controla zonele întunecate. 

14. Măsuri în caz de incendiu: 

a) Nu vă riscați siguranța personală. Dacă izbucnește un 

incendiu, urmați pașii următori, dacă situația o 

permite: 

b) Dacă utilajul este în funcțiune, opriți-l. 

c) Coborâți accesoriul pe sol. 

d) Treceți bara de blocare a comenzilor în poziția de 

blocare, dacă utilajul este echipat cu o astfel de bară. 

e) Rotiți cheia în contact pe STOP. 

f) Ieșiți din cabină. 

g) Sunați autoritățile corespunzătoare. 

h) Încercați să stingeți incendiul dacă este posibil. Dacă 

incendiul nu poate fi stins, stați la distanță de utilaj și 

zona de pericol. 

15. Măsuri după izbucnirea incendiilor 
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a) Când prelucrați un utilaj sau un echipament avariat 

după incendii sau de la căldură puternică, conformați-

vă următoarelor măsuri de protecție: 

b) Purtați o pereche de mănuși groase cu cauciuc de 

protecție și ochelari de protecție. 

c) Nu atingeți direct nicio piesă pentru a preveni 

contactul cu orice materiale polimerice topite. Mai 

întâi, spălați-le cu o cantitate abundentă de calcar. 

d) Ca măsură de precauție, tratați garniturile torice și alte 

garnituri de etanșare în aceeași manieră ca pentru 

cauciucul fluorurat. 

e) Pielea suspectată că a fost expusă la cauciuc fluorurat 

arzând trebuie acoperită cu acid fluorhidric și mergeți 

imediat la doctor. Simptomele vor apărea după numai 

câteva ore. 

f) Mănușile și cârpele care au fost expuse la cauciuc 

fluorurat arzând trebuie eliminate corespunzător. 

8.15 LINII DIRECTOARE LA ALIMENTAREA CU 

CARBURANT ȘI LUBRIFIANT 

Carburantul, uleiul de lubrifiere, uleiul hidraulic și antigelul se 

pot aprinde de la flăcări. Conformați-vă la următoarele 

prevederi: 

1. Opriți motorul când adăugați carburant sau lubrifianți. 

2. Fumatul interzis. 

3. Deversările de carburant, lubrifianți, ulei hidraulic 

și antigel trebuie curățate imediat. 

4. Toate acoperitorile rezervoarelor de carburant, 

lubrifiant, ulei hidraulic și antigel trebuie asigurate. 

5. Carburantul, lubrifiantul, uleiul hidraulic și antigelul 

trebuie umplute și depozitate în locuri bine aerisite. 

⚠ATENȚIE 

Consultați părțile relative ale manualului pentru 

metoda de tratare a cauciucului fluorocarbonic 

încălzit. 
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8.16 SISTEM ELECTRIC 

1. Sistemul electric trebuie întreținut de un tehnician instruit. 

2. Conectați întotdeauna cablul de împământare 

(negativ) ultimul la baterie pentru a preveni o 

explozie din cauza scânteilor electrice din 

apropierea bateriei. 

3. Opriți utilajul și scoateți cheia din contact înainte de a 

repara sistemul electric. 

8.17 ÎNTREȚINEREA BATERIEI DE 

ACUMULATOARE 

Electrolitul bateriei de acumulatoare conține acid sulfuric. Se 

poate genera oxigen sau hidrogen la schimbarea bateriei 

deoarece electrolitul din bateria de acumulatoare conține 

vitriol. Operarea necorespunzătoare a bateriei de acumulatoare 

poate conduce la vătămări corporale severe sau incendii. 

Procedați după cum urmează: 

1. Păstrați copiii la distanță de baterie. Purtați ochelari de 

protecție și mănuși de cauciuc la manipularea bateriei. 

Dacă pătrunde fluid de baterie în ochi, gură sau pe 

haine, spălați cu apă din abundență și solicitați asistență 

medicală. 

2. Dacă ați ingerat electrolit accidental, beți apă, lapte, ouă 

sau ulei alimentar și solicitați imediat asistență din partea 

unui medic. 

3. Opriți motorul înainte de a executa orice lucrare la nivelul 

bateriei. 

4. Păstrați flăcările deschise departe de baterie la înlocuirea 

acesteia, deoarece combinația cu oxigen și hidrogen poate 

produce explozii. Preveniți scurtcircuitările. Evitați 

scurtcircuitele produse de obiecte metalice, cum sunt 

uneltele. 

5. Curățați partea de sus a bateriei cu o cârpă. Nu folosiți 

ulei, solvenți sau solvenți organici. 

6. Nu întoarceți bateria cu susul în jos, ci așezați-o 

orizontal. Preveniți deteriorarea acesteia de la o presiune 

prea mare. 
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7. Bateriile de schimb trebuie depozitate în condiții uscate, 

curate și bine aerisite, cu temperaturi de 41~77°F 

(5~25°C). Împiedicați atingerea bateriilor de lumină 

solară directă. Păstrați bateriile la o distanță de 6,5 ft (2m) 

de sursele de căldură. Bateriile sunt afectate de 

temperaturile ridicate. Durata de păstrare a bateriilor este 

de 6 luni la temperatura camerei fără încărcare. După 

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

Dacă bateria este deja instalată pe utilaj, asigurați-vă că o 

dezasamblați și o puneți într-un loc uscat și bine aerisit 

dacă nu va fi utilizată pe termen lung (în general mai mult 

de 15 zile) și încărcați bateria la intervale de 3~6 luni 

(depinde dacă indicatorul este negru). 

8. Acordați atenție etichetelor de pe echipamente înainte de 

instalare pentru a preveni accidentele. Acoperiți polii 

bateriei cu unsoare dielectrică pentru a preveni 

coroziunea. Conexiunile cablurilor nu trebuie să prezinte 

coroziune. Nu bateți niciodată cu ciocanul polii bateriei. 

Poate produce pierderi de fluid de baterie la exterior. 

9. Conectați mai întâi polul pozitiv al bateriei de 

acumulatoare la polul negativ al utilajului și apoi conectați 

polul negativ al bateriei de acumulatoare la polul pozitiv 

al utilajului. La scoaterea bateriei, deconectați polul „-” 

(partea firului de împământare). Dacă electrolitul este 

aproape de nivelul inferior, adăugați apă distilată. Dar apa 

distilată nu trebuie să depășească nivelul superior. 

10. Puneți bateria pe arbore prin metoda de fixare în sus sau 

prin cea de fixare în jos pentru a preveni distrugerea 

produsă de desfacere. Strângeți capacul bateriei. 

11. Aveți un indicator pe capacul bateriei. Lumina verde 

înseamnă că poate fi utilizată, lumina neagră înseamnă că 

trebuie încărcată și lumina albă înseamnă că trebuie 
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înlocuită. Înlocuiți-o cu o baterie nouă când indicatorul 

este colorat în alb. 

12. Reîncărcați periodic bateria dacă nu are energie electrică 

la utilizare pentru a preveni reducerea capacității de sulfat 

de baterie. 

8.18 ÎNCĂRCAREA BATERIEI 

Pot apărea explozii dacă bateria de acumulatoare este încărcată 

incorect. Urmați instrucțiunile pentru bateria de acumulatoare 

din manualul de față și după cum urmează: 

1. Se recomandă încărcarea la tensiune constantă: 

a) Încărcare complementară: de încărcat 16 de ore la o 

tensiune de 16,0 ( curentul max. este mai mic de 

25A). 

b) Încărcare normală: de încărcat 24 de ore la o tensiune 

de 16,0 ( curentul max. este mai mic de 25A). 

2. Scoateți bateria înainte de încărcare. Încărcați-o într-un 

spațiu ventilat. Scoateți capacul bateriei pentru difuzarea 

hidrogenului și prevenirea exploziilor. 

3. Conectați polul pozitiv al încărcătorului la polul pozitiv al 

bateriei de acumulatoare și apoi conectați polul negativ al 

încărcătorului la polul negativ al bateriei de acumulatoare. 

Nu inversați niciodată. 

4. Examinați aerisirea bateriei pentru a preveni blocajele, 

altminteri poate exploda. 

5. Reduceți tensiunea de încărcare sau curentul dacă 

electrolitul este peste 45oC pentru a preveni 

împroșcarea cu electrolit din cauza temperaturilor 

ridicate. 

6. Nu încărcați niciodată excesiv la utilizare sau nu încărcați 

pentru a preveni invalidarea timpurie a bateriei din cauza 

pierderii de apă, creșterea tensiunii în rețea și căderile 

izolantului electric. 

7. Dacă viteza de încărcare a bateriei este mai mică de l/l0, 

implementați încărcarea la viteză mare și setați valoarea 

sub capacitatea nominală a bateriei. În cazul în care 

curentul încărcat este prea 
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mare, poate produce pierderi de electrolit sau evaporarea 

lui, care se poate aprinde sau exploda. 

8. Dacă electrolitul de baterie a înghețat, nu încărcați bateria 

și nu folosiți altă sursă de energie electrică pentru 

pornirea motorului. Este periculos și poate conduce la 

aprinderea bateriei. La încărcarea bateriei sau utilizarea 

unei alte sursei de alimentare electrică pentru pornirea 

motorului, topiți electrolitul bateriei înainte de pornire și 

verificați să nu existe pierderi. 

8.19 PORNIREA ASISTATĂ A UTILAJULUI 

Conexiunile necorespunzătoare ale cablurilor de pornire 

asistată pot conduce la incendii. Efectuați următoarele: 

1. Sunt necesari doi operatori pentru pornirea asistată a 

utilajului (unul stă așezat în scaunul operatorului). 

2. Cele două utilaje nu trebuie să se atingă la procedura de 

pornire asistată. 

3. Opriți toate comutatoarele de pornire ale utilajului normal 

și al celui defect la conectarea cablurilor de pornire 

asistată. 

4. Conectați mai întâi cablul pozitiv (+) la cuplarea 

cablurilor de pornire asistată. Scoateți mai întâi cablul 

negativ sau de împământare (-) la decuplarea cablurilor 

de pornire asistată. 

5. Conectați cablul de împământare la șasiul utilajului 

defect. Conexiunile trebuie să fie cât mai departe posibil 

de bateria utilajului. 

6. Nu permiteți cablurilor de pornire asistată să se atingă 

între ele sau nu permiteți atingerea utilajului cu clemele la 

decuplarea cablurilor de pornire asistată. 

8.20 TRATAMENTUL MATERIALELOR 

PERICULOASE 

1. Vopsea încălzită 

⚠AVERTISMENT 

Vopseaua încălzită va emana gaze toxice, care sunt 

periculoase pentru sănătate. Nu lucrați în acest mediu 

pe intervale lungi de timp. 

Utilajul de 
pornire 
asistată 

Utilajul de 

pornit 
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Vopseaua încălzită va emana gaze otrăvitoare. Curățați o zonă 

de 4in (10cm) în jurul punctului de lucru înainte de sudare sau 

tăiere cu flacără. Nu va fi benefic numai pentru sănătate, ci va 

îmbunătăți și calitatea sudurii. 

Note și metode de eliminat vopseaua 

a) Eliminare cu curenți puternici de aer (trebuie să purtați 

echipamente de protecție respiratorie și ochelari de 

protecție). 

b) Când utilizați produse de îndepărtat vopseaua sau alte 

substanțe chimice, trebuie să purtați echipamente portabile 

de extracție pentru protecție respiratorie și ochelari de 

protecție. 

c) La folosirea aparatelor de polizare, trebuie să folosiți 

aparate portabile de extracție, echipamente de protecție 

respiratorie, mănuși de protecție și ochelari de protecție. 

Nu le aruncați pur și simplu. Înmânați-le unui departament 

calificat pentru procesare. 

2. Cauciuc și mase plastice încălzite 

Materialele polimerice pot forma compuși care sunt nocivi 

pentru sănătate și mediu când sunt încălzite. Nu le dați 

niciodată foc. 

Dacă trebuie să sudați sau să tăiați în apropierea materialelor 

polimerice (piese din plastic sau cauciuc), trebuie respectate 

următoarele instrucțiuni: 

a) Aveți grijă când aveți de-a face cu vehicule în flăcări sau 

expuse la căldură puternică. 

b) Folosiți întotdeauna mănuși, ochelari și echipamente de 

protecție respiratorie. 
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3. Cauciuc fluorocarbonic încălzit 

Luați o serie de măsuri pentru tratarea utilajului care a fost 

distrus de incendii sau supus la temperaturi ridicate: 

a) Purtați mănuși groase din cauciuc și ochelari de protecție. 

b) Dacă mănușile din cauciuc sau cârpele intră în contact cu 

cauciucul fluorocarbonic încălzit, spălați-le cu apă de 

calcar și apoi aruncați-le. 

c) După încălzirea pieselor care pot fi realizate din cauciuc 

fluorocarbonic, folosiți calcar hidratat pentru eliminarea 

poluării din jurul lor. Curățați foarte bine materialele și 

asigurați-vă că sunt curățate complet. 

d) Ca măsură de precauție, garniturile torice și garniturile de 

etanșare trebuie tratate drept cauciuc fluorocarbonic. 

e) După incendii, acidul fluorhidric poate rămâne pe utilaj 

mai mulți ani. 

f) Dacă prezentați edeme, roșeață sau o senzație de 

pișcături după contactul cu cauciuc fluorocarbonic 

încălzit, trebuie să mergeți imediat la spital pentru 

tratament. 

g) Acidul fluorhidric nu se poate elimina de pe piele prin 

spălare și trebuie tratat cu medicamente. Mergeți la spital 

pentru tratament. 

⚠AVERTISMENT 

Unele elemente de etanșare (materiale 

aplicate pe motor, supapa principală de 

comandă, pompa hidraulică și motor) sunt 

proiectate să suporte temperaturi de lucru 

ridicate. Aceste materiale pot fi realizate din 

cauciuc fluorocarbonic. Când cauciucul 

fluorocarbonic este încălzit la temperaturi 

ridicate, se va descompune în fluorură de 

hidrogen și acid fluorhidric, care sunt foarte 

corozive pentru piele și căile respiratorii. 
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4. Agent frigorific 

Unitatea de aer condiționat este plină cu agentul frigorific 

R134a. R134a nu este nociv pentru stratul de ozon, dar poate 

influența efectul de seră. Agentul frigorific nu trebuie 

eliberat intenționat. 

Dacă ați atins pierderi de agent frigorific, asigurați-vă că luați 

următoarele măsuri: 

a) Dacă suspectați pierderi de agent frigorific, trebuie să 

părăsiți zona periculoasă și să contactați o companie 

calificată de reparații și întreținere. 

b) Gazul format după încălzirea agentului frigorific va afecta 

plămânii și sistemul nervos. Trebuie să părăsiți imediat 

zona chiar și în cazul în care concentrațiile sunt atât de 

scăzute încât nu simțiți mirosul. Orice persoană care a 

inhalat cantități mari de gaz frigorific trebuie scoasă 

imediat din 

⚠ATENȚIE 

Atelierele care se ocupă de agentul frigorific 

trebuie să respecte toate reglementările 

referitoare la manipularea agenților 

frigorifici. Tehnicianul responsabil trebuie să 

dețină calificările corespunzătoare. 

⚠AVERTISMENT 

Pielea expusă prezintă o probabilitate ridicată 

de degerături dacă intră în contact cu agentul 

frigorific R134a. Agentul frigorific încălzit 

formează gaze, care pot afecta plămânii și 

sistemul nervos. 

⚠IMPORTANT 

Nu amestecați tipuri diferite de agenți 

frigorifici cu R134a, precum R12, care va 

produce avarierea aparatului de aer 

condiționat. 
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zona de pericol și dusă la aer curat. Dacă simptomele 

persistă, mergeți la spital pentru tratament. 

c) Agentul frigorific lichid poate produce degerături. 

Aplicați apă caldă sau purtați haine călduroase pe părțile 

lezate. Dacă simptomele nu se ameliorează, mergeți la 

spital pentru tratament. 

d) Dacă agentul frigorific lichid este împroșcat în ochi, clătiți 

ochii cu apă curentă caldă apoi mergeți la spital pentru 

tratament. 

5. Praf de silicon 

Siliconul este ingredientul de bază al nisipului și granitului. 

Astfel, multe activități de pe șantierele de construcții și de 

minerit, precum săparea șanțurilor, debitarea lemnului și 

găurirea vor produce praf de silicon. Acest praf poate produce 

silicoză. 

Angajatorii și șefii de la locul de muncă trebuie să ofere 

informații despre silicon la locul de muncă, instrucțiuni și 

măsuri de precauție speciale și să asigure echipamente 

individuale de protecție personalului angajat care lucrează în 

asemenea condiții. Citiți cerințele locale pentru silicat/silicoză. 

⚠AVERTISMENT 

Evitați expunerea la praful cu conținut de particule 

de silicon pentru că poate produce afecțiuni severe ale 

plămânilor (silicoză). 

6. Deșeuri periculoase în mediu. 

a)  Colectați uleiurile într-un recipient. Nu goliți uleiul direct 

pe sol sau în canalizare, râuri sau alte locuri. 

b)  La manipularea de substanțe periculoase, precum 

lubrifianți, carburant, agent de răcire, solvenți, filtre, 

baterii și alte substanțe, conformați-vă la legile și 

reglementările relevante. 

c) Nu ardeți piesele aruncate sau vopsite sau piesele din 

materiale plastice. Trimiteți-le la instalația de reciclare 

aprobată. 
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8.21 CAPOTĂ 

Nu încercați să reparați capota nemetalică. Praful generat prin 

găurirea capotei nemetalice poate produce explozii. Praful este 

nesănătos. 

8.22 ÎNLOCUIREA PERIODICĂ A PIESELOR 

CRITICE PENTRU SIGURANȚĂ ȘI A CELOR UZATE 

Piesele uzate (piesele supuse uzurii rapide) și a pieselor 

critice pentru siguranță trebuie înlocuite periodic, conform 

ilustrației din următoarele tabele. 

1. Piese cu uzură rapidă 

S/N Denumire Cant. Observație 

1 Anvelope 4  

2 Cupă 1  

3 Frână LG09-ZDQ 6  

2. Piese critice pentru siguranță 

S/N Denumire Cant. Observație 

1 Bară de blocare 1  

2 Placă de suport 1  

3 
Bloc de 
dimensionare 
delta 

2  
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1 Bară de blocare a cadrelor 

 

1 Roată de amortizare 

2 Elemente de fixare prin cuplare 

9 SIGURANȚĂ LA TRANSPORT 

9.1 ÎNCĂRCAREA ȘI DESCĂRCAREA UTILAJULUI 

1. Trebuie să se dea întotdeauna dovadă de precauție la 

încărcarea și descărcarea utilajului. Țineți motorul în 

funcțiune la viteză mică la încărcare și descărcare. 

2. Încărcați și descărcați utilajul pe teren plat și păstrați o 

distanță de siguranță față de drum. 

3. Fixați anvelopele vehiculului transportator la încărcare și 

descărcare și asigurați-vă că nu se va mișca. Puneți un 

bloc-tampon sub placa rampei. 

4. Rampele trebuie să fie suficient de puternice, de lungime 

și lățime suficientă pentru o zonă sigură de încărcare / 

descărcare. Unghiul dintre sol și rampă nu trebuie să fie 

mai mare de 15°. Distanța dintre plăcile rampei trebuie 

adaptată la ampatamentul utilajului. 

5. Asigurați-vă că rampa este fixată ferm și că înălțimea celor 

două laterale ale plăcii este constantă. 

6. Păstrați curată suprafața rampei, fără lubrifianți, uleiuri, 

gheață și materiale libere. Eliminați orice murdărie de pe 

anvelope. 

7. Nu efectuați niciodată viraje pe rampă. Dacă este necesar, 

întoarceți în afara rampei pentru ajustarea direcției și apoi 

reurcați pe rampă. 

8. Instalați blocajul articulațiilor (bara de blocare a cadrelor) 

după ce utilajul este pe dispozitivul de transport. Blocați 

roțile. Fixați utilajul în punctele definite. Pentru punctele 

de fixare, vezi pagina 4. 

9.2 TRANSPORT RUTIER 

1. La transportul încărcătorului, direcția cupei este aceeași cu 

direcția de deplasare a vehiculului de transport. 

2. Respectați regulile pentru greutate, înălțime, lățime și 

lungime, așa cum sunt prescrise în legile federale și 

locale pentru transportul utilajului cu un camion. 

Respectați regulile de circulație. 
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3. Asigurați-vă că greutatea, înălțimea, lățimea și lungimea 

utilajului se încadrează în reglementări înainte de a decide 

ruta de transport. 

4.  Asigurați-vă că vă încadrați în limita permisă de greutate 

la trecerea podurilor sau a construcțiilor private. 

Respectați regulile aferente când vă deplasați pe drumurile 

publice. 

5. Este posibil să fie necesară dezasamblarea 

autoîncărcătorului la utilizarea altor căi de transport. 

Contactați Shandong Lingong Construction Machinery 

Co. Ltd. sau reprezentanții autorizați pentru asistență. 
⚠ ATENȚIE 

Când utilajul este așezat cu spatele pe o remorcă 

de transport, înfundați țeava de eșapament cu 

dispozitivul de protecție (nu folosiți plastic). Aerul 

poate pătrunde la interiorul sistemului de 

evacuare și va învârti turbosuflanta fără lubrifiere 

corespunzătoare. Aceasta va produce avarierea 

turbosuflantei. 

9.3 RIDICARE 

Folosiți cârligul de pe cadrele din față și din spate pentru 

transportul utilajului pe un vapor sau tren. Consultați pagina 6 

pentru punctele de ridicare. Selectați echipamentele de ridicare 

corespunzătoare în funcție de greutatea autoîncărcătorului, 

altminteri este periculos dacă se depășește limita de greutate. 

Note pentru ridicare: 

1. Asigurați-vă că autoîncărcătorul este în starea de transport. 

Cadrele din față și din spate trebuie să fie în poziție 

dreaptă. Blocați utilajul folosind bara de blocare a 

articulațiilor pentru a împiedica rotația cadrelor din față și 

din spate la ridicare. Consultați pagina 15 pentru 

informații despre bara de blocare a cadrelor. 

2. Toate pârghiile de comandă trebuie să fie în poziția neutră. 

3. Opriți motorul, blocați toate echipamentele cu cheile și 

apoi scoateți cheile. 

4. În cabina operatorului nu trebuie să stea nicio persoană. 

5. Nu ridicați niciodată utilajul cu un cablu de oțel prin 

conectarea celor două cârlige de pe cadrul din față. 
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1 Blocați roțile în pene. 

2 Puncte definite de fixare 

6. Se permite ridicarea utilajului cu patru cabluri de oțel (nu 

mai scurte de 23ft (7m)). 

7. Țineți utilajul în poziție orizontală la ridicare. 

8. Preveniți avarierea capotei, a cabinei operatorului și a 

conductelor și furtunurilor hidraulice. 

9. Nu se permite trecerea persoanelor sau a vehiculelor pe 

sub utilaj în timpul ridicării. 

10. Scoateți bara de blocare a articulațiilor pentru întoarcerea 

utilajului după ridicare. 

9.4  ARIMAREA UTILAJULUI 

1. După îmbarcare/expediere, folosiți bara de blocare a 

cadrelor pentru blocarea mecanismului de direcție. 

2. Blocați roțile în pene. 

3. Fixați utilajul în punctele definite. 

10 EVITAȚI POLUAREA MEDIULUI 

Acordați întotdeauna atenție să nu poluați mediul la 

întreținerea și repararea utilajului. Uleiurile și alte lichide 

care sunt nocive pentru mediu nu trebuie scurse direct. 

⚠ATENȚIE 

• Toate deșeurile trebuie trimise la compania autorizată 

de tratare a deșeurilor. 

1. La golirea uleiurilor și a altor lichide, trebuie folosit un 

recipient adecvat pentru colectarea lor și luați măsuri 

pentru a preveni împroșcarea. Toate deșeurile trebuie 

trimise la companiile de tratare a deșeurilor. 

2. Înainte de aruncarea unui filtru uzat, fluidul de la interior 

trebuie eliminat complet. Dacă zona de lucru este 

contaminată cu azbest sau alte prafuri nocive, ar fi mai 

bine 
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să puneți filtrul vechi într-o pungă (cum ar fi punga 

de ambalare a filtrului nou). 

3. Bateria conține substanțe nocive pentru mediu și sănătate. 

Bateriile uzate trebuie trimise la companiile de tratare a 

deșeurilor, nu aruncate. 

4. Cârpele și mănușile îmbibate cu uleiuri, sticlele de ulei 

sunt nocive pentru mediu; trimiteți-le la companiile de 

tratare a deșeurilor. 
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2 PREZENTARE

A UTILAJULUI 

1 VEDERE GENERALĂ A UTILAJULUI ȘI 

COMPONENTELOR 

Vedere generală a utilajului și componentelor 

Braț pivotant 

Cupă 

Braț mobil 

Roată spate 
Roată față 

Cadru 
din spate 

Contragreutate 

Capota motorului 

Rezervor de ulei hidraulic 

Cabină 
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2 DESEN DIMENSIONAL GABARITIC 

 

Desen dimensional gabaritic 

Articole (Unitate: mm) Parametri Articole (Unitate: mm) Parametri 

Lungime totală L1 8280 Ampatament L2 3300 

Lățime (parte externă a 

roții) W1 
2785 Lățime cupă W2 3016 

Înălțime H1 3614 Gardă min. la sol H3 420 

Înălțime max. de 

descărcare (unghi de 

descărcare -45°) 

3100 
Rază de mișcare la nivel R1 

(muchie exterioară a cupei) 
6870 

Rază de acțiune 

corespondentă pentru 

descărcare 

1120 
Rază min. de bracare R2 (muchie 

externă a roții din spate) 
5890 
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3 COMPOZIȚIA ȘI SEMNIFICAȚIA MODELULUI DE 

PRODUS 

Cod versiune 

Cod platformă  

Cod parametri principali  

Cod mod de deplasare  

Cod categorie de produs 

 

4 PLĂCUȚE DE IDENTIFICARE ALE PRODUSULUI 

Figura de mai jos prezintă pozițiile plăcuțelor de identificare 

ale utilajului, la comenzile de piese de schimb și la solicitarea 

de asistență pentru produs, este de preferat să indicați modelul 

utilajului și numărul de identificare al produsului. 

1. Plăcuță de identificare cupă 

Această plăcuță de identificare este atașată pe spatele 

cupei, în partea de sus și indică numărul de serie al cupei, 

numărul de piesă al cupei și capacitatea nominală. 

2. Număr de identificare al produsului pentru utilaj 

Numărul de identificare al produsului (PIN) aferent utilajului 

este ștanțat pe eticheta de identificare a utilajului. 

3. Eticheta de identificare a utilajului 

Eticheta de identificare a utilajului se află pe cadrul din față, la 

spate, în stânga, în zona articulației centrale. Această etichetă 

include modelul, numărul de serie, data fabricației și 

producătorul utilajului. Conform ilustrației din figura de mai 

jos. Consultați pagina 83 pentru parametrii detaliați 
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4. Cabină 

Plăcuța de identificare a cabinei ROPS/FOPS este ilustrată în 

figura de mai jos. 

5. Plăcuță de identificare a motorului 

Pe această plăcuță de identificare sunt ștanțate denumirea 

tipului, numărul de piesă și numărul de serie ale motorului. 

6. Osie motoare față 

Plăcuța de identificare indică numerele de piesă și de serie. 

7. Cutie de transmisie 

Plăcuța de identificare a transmisiei este atașată pe cutia de 

transmisie și indică numerele de piesă și de serie, 

producătorul și adresa. 

8. Osie motoare spate 

Plăcuța de identificare indică numerele de piesă și de serie. 

5 UTILIZARE 

⚠AVERTISMENT 

Următoarele operații sunt interzise expres pentru încărcător: 

1. Operare la suprasarcină. 

2. Operare pe teren denivelat sau instabil. 

3. Săpare în materiale excesiv de dure. 

4. Ridicarea de materiale grele cu dispozitive/unelte de ridicare nesigure și neaprobate. 

5. Săparea în materiale cu cupa deasupra nivelului ochilor operatorului. 

Autoîncărcătorul este prevăzut cu o singură cupă, front de 

descărcare, îmbinare articulată și tip de anvelope, un utilaj 

greu de construcții, în principal pentru săpat și încărcat 

materiale în vrac. Este larg utilizat în depourile de minereuri, 

în construcții, lucrări rutiere, depozite de mărfuri și porturi, în 

principal la săpat și transport pe distanțe scurte de materiale 
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în vrac, precum pământ afânat, pământ nisipos, dină, cărbune 

și gunoaie. Este cu siguranță un utilaj de construcții 

multifuncțional și eficient. Utilajul poate fi utilizat în 

următoarele operații: 

• Operații de încărcare 

• Operații de săpare 

• Operație de transport 

• Operații de descărcare  

Consultați pagina 111 pentru detalii. 

6 CERINȚE DE MEDIU 

Acest utilaj este destinat utilizării în condiții normale, și 

anume: 

• Altitudine: ≤4000m; 

• Temperatură: -25°C ~+40oC; 

• Adâncimea apei: ≤630mm. 

Acest autoîncărcător este un utilaj frecvent în construcții, 

destinat numai utilizării în condiții normale. Dacă este utilizat 

în alte scopuri sau în medii cu potențial de pericol, de ex. 

medii explozive și/sau inflamabile sau zone cu praf cu 

conținut de azbest, trebuie urmate reglementări de siguranță 

speciale și utilajul trebuie echipat pentru o asemenea utilizare 

și manipulare. Contactați producătorul/distribuitorul pentru 

mai multe informații. 
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7 CARACTERISTICI 

1. Autoîncărcătorul este echipat cu un motor care întrunește 

standardul de emisii III, motorul prezintă avantajele de 

putere mare, fiabilitate ridicată și zgomote reduse. 

2. Încărcătorul este echipat cu o cutie de transmisie VRT de 

comutare electrohidraulică montată pe arbore, care 

prezintă avantajele de fiabilitate ridicată și operare 

ușoară. Echipat cu osie motoare LG de tip uscat cu frâne 

fiabile. 

3. Sistemul de răcire este proiectat optim, cu aplicarea 

sistemului de radiator independent SDLG brevetat, care 

poate regla automat viteza ventilatorului, reduce 

temperatura apei și a sistemului hidraulic și 

îmbunătățește eficiența. 

4. Încărcătorul aplică un sistem de comandă hidraulică de 

lucru cu o singură manetă acționată de șofer, pompă cu 

palete, sistem de direcție complet hidraulic sensibil la 

sarcină, cu direcție de urgență. 

5. Încărcătorul aplică instrumente digitale în trepte, care 

sunt avansate și fiabile. Sistemul electric al întregului 

utilaj sunt comandate central, ceea ce face inspecțiile și 

lucrările de întreținere mai convenabile, dispunerea 

componentelor electrice este orientată pe factorul uman, 

fiabilitatea sistemului electric este ridicată/ 

6. Încărcătorul este echipat cu FOPS/ROPS proiectată 

optim, bazată pe ergonomie, foarte bine etanșată, sigură 

și confortabilă. 
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8 PERFORMANȚĂ TEHNICĂ ȘI PARAMETRI 

 Echipat cu catarg standard 

Capacitate cupă (m3) 3.2 

Capacitate nominală de încărcare (kg) 5000 

Timpul de ridicare a cupei (sarcină maximă) (s) 5,7 

Timpul de coborâre a cupei (fără sarcină) (s) 3.7 

Timpul de descărcare a cupei (fără sarcină) (s) 1,2 

Viteză 

Viteză de mers 
înainte 

Viteza I (km/oră) 0~6,7 

Viteza II (km/oră) 0~11,8 

Viteza III (km/oră) 0~24,2 

Viteza IV (km/oră) 0~34 

Marșarier 

Viteza I (km/oră) 0~6,8 

Viteza II (km/oră) 0~11,8 

Viteza III (km/oră) 0~24,3 

Viteza IV (km/oră) 0~34,2 

Forță max. de smulgere (kN) ≥ 175 

Forță max. de tracțiune (asigurată de motor) (kN) 157 

Sarcină de basculare (kN) ≥110 

Capacitate maximă gradient (°) -  

Unghi max. de bracare (°) 38 

Presiunea de umflare a 
pneurilor 

Anvelopă față (MPa) 0,39±0,01 

Anvelopă spate (MPa) 0,33 ±0,01 

Spec. anvelope 23,5-25 

Greutate totală de operare (kg) 18000 

9 STANDARD DE PRODUS 

Q/LGJ 001 Autoîncărcător pe roți 
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3 OPERARE ȘI 

APLICARE 

1 FAMILIARIZAREA CU UTILAJUL 

1.1 MECANISME DE COMANDĂ ȘI INSTRUMENTE 

 

S/N Denumire 

1 Panou de afișare 

2 Volan 

3 Buton claxon 

4 Schimbător de viteze 

5 Comutator combinat 

6 Pedală de accelerație 

7 Pedală de frână 
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8 Scaunul operatorului 

1.2.1 Instrumentele vehiculului și lămpi-martor 

Aveți mai jos prezentarea instrumentelor și a dispozitivelor 

de comandă necesare pentru operarea utilajului. Asigurați-vă 

că le-ați înțeles funcțiile și metodele de utilizare. 

 

S/N Denumire S/N Denumire 

1 Lampă de avertizare centrală 16 Lampă-martor de regenerare 

2 
Indicator semnalizare întoarcere la 

stânga 
17 

Lampă de avertizare pentru centura de 

siguranță de pe scaunul operatorului 

3 
Indicator semnalizare întoarcere la 

dreapta 
18 

Lampă de avertizare pentru presiune scăzută 

a uleiului de motor 

4 Tahometru motor 19 
Lampă de avertizare pentru sistemul de 

încărcare 

5 LCD 20 Lampă de avertizare pentru avarie de motor 

6 
Indicator pentru temperatura uleiului 

de transmisie (convertizor de cuplu) 
21 

Lampă de avertizare pentru presiune scăzută 

a uleiului de transmisie 

7 
Indicator pentru temperatura 

agentului de răcire al motorului 
22 Lampă-martor pentru avarie la radiator 

8 Indicator de nivel pentru carburant 23 Lampă de avertizare pentru avarie de motor 

9 
Lampă de avertizare pentru frâna de 

serviciu (presiune scăzută) 
24 Lampă-martor de preîncălzire a motorului 

10 
Lampă de avertizare pentru nivel 

scăzut de carburant 
25 

Lampă de avertizare pentru restricționarea 

filtrului de aer de pe motor 

11 
Lampă-martor de decuplare a 

transmisiei (neutru) 
26 

Lampă de avertizare pentru restricționarea 

filtrului de ulei de transmisie 

12 Lampă-martor pentru frâna de parcare 27 
Lampă de avertizare pentru restricționarea 

filtrului de carburant 

13 
Lampă-martor pentru capota 

motorului 
28 

Lampă de avertizare pentru separatorul de 

apă-carburant 
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14 Lampă-martor de fază lungă 29 
Lampă-martor de alarme sonore trecute pe 

silențios 

15 
Lampă de avertizare de temporizare a 

regenerării 
30 

Lampă de avertizare pentru temperatură 

ridicată pe osii 

Articol # Indicator Descriere 

1 

 

Lampă de avertizare centrală (roșie): Când cheia de 

contact este pusă mai întâi în poziția ON, această 

lampă se va aprinde. După pornirea motorului, se va 

stinge. Dacă se aprinde în timpul funcționării, indică 

o defecțiune a utilajului. Opriți motorul și 

investigați. 

2 

 

Lampă-martor de întoarcere la stânga (verde): Când 

este acționat comutatorul de întoarcere la stânga sau 

este aprinsă lampa de avertizare, acest indicator va 

fi intermitent. 

3 

 

Lampă-martor de întoarcere la dreapta (verde): 

Când este acționat comutatorul de întoarcere la 

dreapta sau este aprinsă lampa de avertizare, acest 

indicator va fi intermitent. 

4 

 

Tahometru motor: Acest instrument prezintă viteza 

motorului în rotații pe minut. 

5 

 

LCD: În timpul autotestării la punere în funcțiune, 

LCD-ul va afișa denumirea panoului de afișare și 

modelul utilajului. În stare de lucru: a) Mod normal 

➢ Rândul 1: Afișează viteza și temperatura 

vehiculului. 

➢ Rândul 4: Afișează orele totale de funcționare ale 

utilajului, de forma 00000.0h~99999.9h, pictograma 

în formă de pâlnie 
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va fi intermitentă la fiecare 2,5s, LCD-ul 

nu stochează date, numai citește datele de 

la ECU primite prin CAN și le afișează. 

b) Mod de defectare 

➢ Rândul 1: Afișează A000/E000/H000:000 

(3 biți) 1/1 (reprezintă numărul curent de 

defecțiuni și numărul total de defecțiuni). 

➢ Rândul 2: Afișează REDUCE/STOP/gol 

(niciun afișaj). 

➢ Rândul 3 : Afișează alternativ  

WARNING (AVERTISMENT) și 

numărul total de ore de funcționare la un 

interval de 2s. 

6 

 

Indicator de temperatură pentru uleiul de 

transmisie (convertizor de cuplu): Acest 

instrument indică temperatura uleiului de 

transmisie. Când indicatorul este în zona verde 

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

Dacă indicatorul trece de zona verde și intră în 

zona roșie, opriți utilajul și inspectați. 

7 

 

Indicator de temperatură pentru agentul de răcire al 

motorului: Acest instrument indică temperatura 

agentului de răcire al motorului. Când indicatorul 

este în zona verde (40°C~104°C), temperatura apei 

este normală. 

AVERTISMENT! Dacă indicatorul trece de zona 

verde și intră în zona roșie, opriți motorul și 

inspectați. 

8 

 

Indicator de nivel pentru carburant: Acest 

instrument indică nivelul de carburant din 

rezervorul de motorină. Adăugați carburant dacă 

indicatorul ajunge în zona roșie (0~1/8). 

9 

 

Lampă de avertizare pentru frâna de serviciu 
(roșie): Când 
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presiunea de aplicare a frânei este mai mică decât 

punctul de alarmă (105Bar), această lampă se va 

aprinde și se va emite un semnal sonor de alarmă. 

10 
 

Lampă de avertizare pentru nivel scăzut de 

carburant (roșie): Dacă nivelul de carburant este 

mai mic de 1/8, lampa va fi aprinsă și se va emite un 

semnal sonor de alarmă. 

11 

 

Lampă-martor de decuplare a transmisiei 

(neutru) (roșie): Când funcția de decuplare a 

transmisiei (comutatorul din dreapta panoului) este 

activată, această lampă este aprinsă. 

12 

 

Lampă-martor pentru frâna de parcare (roșie): 

Când frâna de parcare este cuplată (ON), această 

lampă va fi aprinsă. Când frâna de parcare este 

decuplată, lampa este stinsă. 

13 

 

Lampă-martor pentru capota motorului 

(galbenă): Această lampă va fi aprinsă și se va 

emite un semnal sonor de alarmă dacă este deschisă 

capota motorului. (Rezervat) 

14 
 

Lampă-martor de fază lungă (albastră): Când 

comutatorul lămpii combinate de pe față este în 

poziția de „fază lungă”, această lampă va fi aprinsă. 

15 
 

Lampă de avertizare de temporizare a 

regenerării (galbenă): Când comutatorul de 

regenerare automată este în poziția de „temporizare 

a regenerării”, această lampă va fi aprinsă. 

16  

Lampă-martor pentru regenerare (verde): Când 

comutatorul de regenerare automată este activat și 

nivelul de cenușă de pe țeava de eșapament atinge 

valoarea prescrisă a senzorului, funcția de 

regenerare va porni automat și această lampă va fi 

aprinsă. După regenerare, această lampă se va 

stinge. 
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17 

 

Lampă de avertizare pentru centura de 

siguranță de pe scaunul operatorului (roșie): 

Dacă nu aveți prinsă centura de siguranță, această 

lampă va fi aprinsă pentru avertizarea șoferului. 

(Rezervat) 

18 

 

Lampă de avertizare pentru presiune scăzută a 

uleiului de motor (roșie): 

Când cheia de contact este rotită în poziția ON, 

această lampă va fi aprinsă. După pornirea 

motorului, dacă această lampă rămâne aprinsă, 

indică un nivel scăzut al uleiului de motor. Opriți 

motorul și verificați nivelul de ulei de motor. 

19 

 

Lampă de avertizare pentru sistemul de 

încărcare (roșie): Când cheia de contact este rotită 

în poziția ON, această lampă se va aprinde. După 

pornirea motorului, dacă această lampă rămâne 

aprinsă, indică o defecțiune la sistemul de încărcare 

a bateriei. Această defecțiune trebuie verificată și 

reparată. 

20 

 

Lampă de avertizare pentru avarie de motor 

(galbenă): Când are loc o avarie de motor, această 

lampă se va aprinde și se va emite un semnal sonor. 

21 

 

Lampă de avertizare pentru presiune scăzută a 

uleiului de transmisie (roșie): Când presiunea 

uleiului de transmisie scade sub presiunea normală 

de funcționare, această lampă se va aprinde. Opriți 

utilajul și investigați. 

22 

 

Lampă-martor pentru avarie la radiator 

(galbenă): Această lampă se va aprinde dacă apare 

o defecțiune la sistemul de radiator. 
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23 

 

Lampă de avertizare pentru avarie de motor 

(roșie): Când are loc o avarie de motor, această 

lampă va fi intermitentă și va fi emis un semnal 

sonor. 

24 

 

Lampă-martor de preîncălzire a motorului 

(galbenă): Dacă utilajul este echipat cu un 

dispozitiv de pornire la rece, când cheia de contact 

este rotită în poziția de preîncălzire, această lampă 

va fi aprinsă. 

25 

 
Lampă de avertizare pentru restricționarea 

filtrului de aer de pe motor (galbenă): Această 

lampă va fi aprinsă dacă filtrul este înfundat. 

Curățați sau înlocuiți filtrul. 

26 

 

Lampă de avertizare pentru restricționarea 

filtrului de ulei de transmisie (galbenă): Această 

lampă va fi aprinsă dacă conținutul de apă din 

uleiul de transmisie depășește valoarea prescrisă. 

27 

 

Lampă de avertizare pentru restricționarea 

filtrului de carburant (galbenă): 

Această lampă va fi aprinsă dacă filtrul grosier 

pentru carburant este înfundat. Curățați sau 

înlocuiți filtrul. 

28 

 

Lampă de avertizare pentru separatorul de apă-

carburant (galbenă): 

Când contactul de aprindere este pe ON și dacă 

este prea multă apă în separatorul de apă-carburant, 

această lampă va fi aprinsă. Goliți apa în acest caz. 
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29 

 

Lampă-martor de alarme sonore trecute pe 

silențios (galbenă): 

Când este emis un semnal sonor de alarmă pentru 

defecțiuni, acționați comutatorul de trecere pe 

silențios pentru oprirea semnalului și lampa de 

alarme sonore trecute pe silențios va fi aprinsă. 

30 

 

Lampă de avertizare pentru temperatură ridicată 
pe osii (galbenă): 

(rezervat) 

 

1.2.2 Întrerupătoare 

1. Întrerupător demaror 

Acest întrerupător este utilizat pentru pornirea sau oprirea 

(scoaterea din funcțiune) a motorului. Poziția ON este 

utilizată și pentru pornirea sistemului electric al utilajului. 

a) Poziție PRE 

Această poziție este folosită pentru pornirea sistemului de 

pornire la rece cu preîncălzirea motorului. 

b) Poziție OFF 

Introduceți sau scoateți cheia din această poziție. Rotiți 

cheia în această poziție pentru oprirea motorului. 

c) Poziția ON 

Această poziție este folosită pentru pornirea sistemului 

electric al utilajului. Cheia va rămâne în această poziție când 

motorul în funcțiune. 

d) Poziție ST 

Aceasta este poziția de pornire a motorului. Rotiți cheia în 

această poziție pentru cuplarea demarorului. 

Odată motorul pornit, eliberați imediat cheia pentru a reveni 

în poziția ON prin forță de arc. 

2. Panou de comandă CD player/Radio 
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Panoul de comandă se află în partea dreaptă pe tavanul 

cabinei. Pentru metoda de operare, consultați  Manualul de 

operare aferent panoului de comandă pentru CD 

Player/Radio. 

3. Comutator (far) combinat 

Comutatorul combinat controlează farurile, faza lungă și faza 

scurtă și semnalele de virare; vezi pagina 84 pentru poziție. 

a) Lumini 

Când contactul de aprindere este în poziția „ | ”, rotirea 

acestui comutator va aprinde farurile de pe față, luminile de 

pe spate și luminile de rezervă. 

b) Fază scurtă/lungă 

Când contactul de aprindere este în poziția ON, trageți 

comutatorul combinat de lumini în sus, înspre volan, pentru 

aprinderea farurilor de pe față (fază lungă). Treceți 

comutatorul pe „ ”, farurile de pe față (fază scurtă) se vor 

aprinde. Trageți în sus comutatorul și dați-i drumul între „fază 

lungă” și „fază scurtă”. Împingeți comutatorul în jos pentru 

aprinderea farurilor de pe față (fază lungă). 

c) Semnalizarea virajelor 

Împingeți acest comutator înainte înspre parbriz și se vor 

aprinde semnalele de virare la stânga. Împingeți acest 

comutator în spate, înspre scaunul operatorului și se vor 

aprinde semnalele de virare la dreapta. 

⚠ATENȚIE 

La acționarea acestui comutator, lampa-martor 

de virare de pe panoul de afișare se va aprinde; 

după operația de virare, duceți înapoi acest 

comutator în poziția inițială prin acționare 

manuală. 
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4. Întrerupătoare basculante 

Întrerupătoarele basculante din partea stângă sus a scaunului 

operatorului sunt indicate mai jos. 

 

Întrerupătoarele basculante din partea stângă sus a scaunului 

operatorului sunt indicate mai jos. 

S/N Denumire 

1 Întrerupător lămpi de avertizare 

2 Întrerupător ștergător parbriz spate 

3 Întrerupător rezervoare spălătoare de parbriz 

4 Întrerupător ștergător parbriz față 

5 Întrerupător lumini de lucru spate 

6 Întrerupător lumini de lucru față 

7 Întrerupător direcție în situații de urgență 

8 
Degajarea dispozitivului de schimbare 

rapidă / întoarcere în situații de urgență 

9 Întrerupător de trecere pe silențios 

10 Întrerupător de stabilizare a tensiunii 

11 
Întrerupător de oprire a alimentării electrice 

(rezervat) 

12 Întrerupător frână de parcare 

13 
Întrerupător de blocare a comenzilor 

hidraulice 

14 
Întrerupător de inversare a ventilatorului 

motorului 

15 
Întrerupător electric de atașare rapidă 

(rezervat) 
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16 Întrerupător selector de schimbare rapidă 

(rezervat) 

1) Întrerupător lămpi de avertizare 

Împingeți capătul de jos al întrerupătorului și toate 

semnalele de virare vor fi aprinse pentru a avertiza 

vehiculele și pietonii din preajmă în situații de urgență. 

Împingeți capătul de sus și semnalele se vor stinge. 

2) Întrerupător ștergător parbriz spate 

Împingeți capătul de jos al întrerupătorului și ștergătorul 

intră în funcțiune. Împingeți capătul de sus al 

întrerupătorului și ștergătorul se oprește. Există 2 poziții 

între ON și OFF care setează două viteze diferite de lucru. 

3) Întrerupător spălătoare de parbriz 

Acest întrerupător are 3 poziții. Cea din mijloc (normal cu 

arc de închidere) este OFF. Împingeți capătul de jos și 

pulverizatorul spălătorului va acționa pe parbrizul din 

față. Împingeți capătul de sus și pulverizatorul 

spălătorului va acționa pe parbrizul din spate. Eliberați 

întrerupătorul și se va opri și reseta automat. 

4) Întrerupător ștergător parbriz față 

Împingeți capătul de jos al întrerupătorului și ștergătorul 

intră în funcțiune. Împingeți capătul de sus al 

întrerupătorului și ștergătorul se oprește. Există 2 poziții 

între ON și OFF care setează două viteze diferite de lucru. 

5) Întrerupător lumini de lucru spate 

Împingeți capătul de jos al întrerupătorului și luminile de 

lucru de pe acoperișul cabinei se vor aprinde. Împingeți 

capătul de sus și luminile se vor stinge. 

6) Întrerupător lumini de lucru față 

Împingeți capătul de jos al întrerupătorului și luminile de 

lucru de pe acoperișul cabinei se vor aprinde. Împingeți 

capătul de sus și luminile se vor stinge. 

7) Întrerupător direcție în situații de urgență (rezervat) 
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Apăsați acest întrerupător pentru manevre de direcție 

în situații de urgență. Este un întrerupător cu 

autoblocare, normal blocat. Împingeți clichetul de 

blocare de pe întrerupător pentru deblocare și 

folosirea întrerupătorului. 
⚠ ATENȚIE 

Opriți acest întrerupător după manevrele de 

direcție în situații de urgență cât mai curând 

posibil, altminteri durata de viață utilă a 

bateriei de acumulatoare se va scurta foarte 

mult din cauza descărcării excesive. 

8) Lampă-martor de degajarea dispozitivului de schimbare 

rapidă / întoarcere în situații de urgență 

Aprinsă, cu dispozitivul în stare de schimbare rapidă, se 

aprinde lampa de schimbare rapidă și buzerul emite un 

semnal de alarmă. De schimb. 

Când încep manevrele de direcție în situații de urgență, 

lampa-martor de manevre de direcție în situații de urgență 

se aprinde și buzerul emite un semnal de alarmă. 

9) Întrerupător de trecere pe silențios 

Când pe tabloul de bord apare un semnal sonor de alarmă, 

apăsați întrerupătorul pentru oprirea semnalului sonor de 

alarmă al tabloului de bord. 

10) Întrerupător de stabilizare a tensiunii 

Este un întrerupător cu autoblocare. Împingeți clichetul de 

blocare de pe întrerupător pentru deblocare și folosirea 

întrerupătorului. 

11) Întrerupător de oprire a alimentării electrice (rezervat) 

Apăsați capătul de jos al întrerupătorului, alimentarea 

electrică va fi întreruptă; apăsați capătul de sus al 

întrerupătorului și alimentarea electrică nu va mai fi 

întreruptă. 

12) Întrerupător frână de parcare / Întrerupător de decuplare a 

frânei de parcare Basculați blocajul și apăsați capătul de 

jos al acestui întrerupător, supapa magnetică a frânei va fi 

pusă sub tensiune pentru decuplarea frânei de parcare. 
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13) Întrerupător de blocare a comenzilor hidraulice 

Trebuie să apăsați acest întrerupător mai întâi pentru 

activarea manșelor de comandă a sistemului hidraulic de 

lucru. Este un întrerupător cu autoblocare, normal blocat. 

Împingeți clichetul de blocare de pe întrerupător pentru 

deblocare și folosirea întrerupătorului. 

⚠ ATENȚIE 

Asigurați-vă că utilizați acest întrerupător pentru 

decuplarea frânei de parcare după pornirea 

motorului, altminteri va produce avarii severe la 

nivelul frânei de parcare. 

⚠ ATENȚIE 

Pentru a preveni operarea necorespunzătoare a 

dispozitivului de lucru la deplasare, deblocați acest 

întrerupător numai înainte de operare. 

14) Întrerupător de inversare a ventilatorului motorului 

Apăsați acest întrerupător pentru rotirea ventilatorului în 

sens contrar acelor de ceas pentru desprăfuire. Este un 

întrerupător cu autoblocare, normal blocat. Împingeți 

clichetul de blocare de pe întrerupător pentru deblocare și 

folosirea întrerupătorului. 

15) Întrerupător de atașare rapidă (schimbarea accesoriilor) 

Apăsați capătul de jos al acestui întrerupător pentru 

activarea alimentării electrice pentru atașare rapidă, 

apăsați celălalt capăt pentru dezactivarea butoanelor de 

atașare rapidă de pe manșa de comandă a sistemului 

hidraulic de lucru. 

⚠ ATENȚIE 

Asigurați-vă că motorul este în stare de neaprins 

când utilizați acest întrerupător. 
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16) Întrerupător selector atașare rapidă 

Apăsarea capătului de jos al întrerupătorului va extinde 

tija pistonului cilindrului hidraulic cu două tije și va 

conecta accesoriul de lucru; apăsarea capătului de sus va 

retracta tija pistonului și va elimina accesoriul. 

 

⚠ATENȚIE 

Este interzisă deconectarea accesoriilor de lucru în 

timpul operării. 

17) Întrerupător lămpi de avertizare 

La apăsarea capătului de jos al întrerupătorului, toate 

luminile de direcție se aprind concomitent și este utilizat 

în situații de urgență, se aprinde o lampă de avertizare 

pentru a atrage atenția celorlalte vehicule și a pietonilor. 

La apăsarea capătului de sus al întrerupătorului, luminile 

de direcție se sting concomitent. 

5. Întrerupător lumină cabină 

Acest întrerupător se află în centrul lămpii din tavanul 

cabinei. Împingeți-l înainte (ON) pentru aprindere. Împingeți-

l în spate (OFF) pentru stingere. Țineți lumina stinsă în cabină 

la deplasare. 

6. Întrerupător claxon 

Apăsați butonul din centrul volanului și se va emite semnalul 

sonor de claxon. 

7. Rezervor spălător de parbriz 

Acest ștuț de umplere se află în panoul interior din partea 

stângă față a cabinei 

8. Fișă și priză de rezervă 

Acest echipament se află în partea dreaptă a panoului de 

afișare. Conectați la acest echipament lămpi de rezervă dacă 

iluminarea este slabă. 

⚠ ATENȚIE 
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Lămpile de rezervă trebui echipate cu dispozitive de 

protecție, cum ar fi un ecran tip plasă. 

9. Întrerupător electric principal 

Acest întrerupător este în cutia bateriei. Când este trecut pe 

„O ", se întrerupe alimentarea electrică la nivelul întregului 

utilaj; când este în poziția „ I ", alimentarea electrică este 

activată la nivelul întregului utilaj. Opriți alimentarea 

electrică pe o perioadă îndelungată. 

10. Buton de oprire în situații de urgență 

Butonul este utilizat pentru coborârea catargului când utilajul 

este scos din funcțiune sau nealimentat electric din cauza unei 

defecțiuni subite. Pași pentru coborârea catargului în situații 

de urgență: 

a) Asigurați-vă că manșa de comandă a sistemului hidraulic 

de lucru este în poziția neutră și că motorul nu este aprins. 

b) Apăsați butonul de oprire în situații de urgență și rotiți-l în 

sens contrar acelor de ceas la 180° și apoi eliberați 

butonul. 

c) Acționați manșa de comandă a sistemului hidraulic de 

lucru pentru coborârea catargului. 

d) Eliminați defecțiunea subită. 

e) După eliminare, rotiți butonul de oprire în situații de 

urgență în sensul acelor de ceas la 180° și apoi eliberați 

butonul. 

Măsuri de precauție: 

a) Această funcție poate fi folosită numai în situații de 

urgență (utilajul este scos din funcțiune sau nealimentat 

electric din cauza unei defecțiuni subite, catargul nu poate 

fi coborât normal). 

b) Această operație trebuie executată numai de către 

operator. 

c) După eliminarea defecțiuni, asigurați-vă că executați 

ultimul pas de mai sus, altminteri nu se va active funcția 

de blocare a comenzilor hidraulice (blocare de siguranță). 

1.2.3 Volan 

Volanul și unitatea de comandă hidraulică a direcției sunt 

conectate. La rotirea volanului în sensul acelor de ceas, 

utilajul virează la dreapta; la rotirea volanului în sens contrar 

acelor de ceas, utilajul virează la stânga. 



 
 
 
 

Manual de operare și întreținere pentru L958F 
 

 

 

Aceste funcții sunt: 

1. Unghiurile de rotație ale volanului și cele ale 

utilajului nu sunt egale. Dacă volanul este rotit în 

continuu, utilajul va vira până ce bracarea atinge 

luminile de stop dintr-o parte și cealaltă. 

2. Cu cât este rotit mai repede volanul, cu atât mai 

rapid va fi virajul utilajului. 

3. Volanul nu va reveni automat în poziția inițială după 

virare. Unghiul de bracare al utilajului se va 

menține. Deci, după manevre de direcție, trebuie să 

rotiți volanul înapoi pentru depanare dreaptă. 

1.2.4 Pârghii de comandă și pedale 

1. Pârghia de comandă a transmisiei (selector de viteze) 

Această manetă este folosită pentru comanda vitezelor 

transmisiei și a direcției utilajului (înainte/înapoi). 

Rotirea pârghiei de comandă a transmisiei în viteza corectă, 

împingerea pârghiei de comandă a transmisiei înainte sau 

înapoi și modularea pedalei de accelerație vor permite 

utilajului să atingă viteza și direcția dorite de operare. 

Comutator de blocare în poziția neutră: Când acest comutator 

este pus în poziția „N”, pârghia de comandă a transmisiei va fi 

blocată în viteza de neutru, pentru a împiedica deplasarea 

utilajului din cauza operării necorespunzătoare. 

N = Transmisia este cuplată electric în neutru. Această 

poziție a pârghiei este în modul central. Utilajul nu se va 

deplasa în acest mod. 

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

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

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

înainte și poziția „4" pentru viteza IV de mers înainte 

R = Transmisia este cuplată pe marșarier. Rotiți pârghia în 

poziția „1" pentru viteza I de marșarier, poziția „2" pentru 

viteza II de marșarier și poziția „3" pentru viteza III de 

marșarier. 

1 Comutator de blocare în 
poziția neutră 
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Flotarea catargului 

Puneți pârghia de comandă în poziția „N" (neutru) înainte de 

pornirea motorului. Setați comutatorul de blocare în poziția 

neutră „N" după oprirea motorului. 

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

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

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

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

și viteza se va reduce automat la viteza I de înaintare. Când 

cupa este plină, treceți schimbătorul de viteze în marșarier și 

viteza poate fi transformată automat din viteza I de mers 

înainte în viteza a II-a de mers cu spatele. După oprirea 

deplasării în spate și readucerea pârghiei pe poziția de mers 

înainte și rotirea pârghiei pe viteza a II-a, transmisia va fi în 

viteza a II-a de mers înainte. Funcția KD va fi eliminată la 

rotirea pârghiei. 

Funcție de interblocare la pornire: Numai când pârghia de 

comandă a transmisiei este în poziție neutră poate fi pornit 

motorul utilajului, reprezentând o funcție de protecție a 

sistemului implementată în utilaj. 

2. Comanda sistemului hidraulic de lucru cu o singură manetă 

(manșă) 

Această manetă este folosită pentru operarea cupei și a 

catargului. Există 4 poziții înainte și înapoi care sunt 

folosite pentru comanda ridicării catargului, punerea lui 

în poziție neutră, coborârea catargului și, respectiv, 

flotarea catargului; 3 poziții la stânga și la dreapta, 

folosite pentru comanda înclinării înainte a catargului, 

trecerea în poziție neutră și, respectiv înclinarea în spate 

a catargului. 

a) Cupă 

Înclinarea în spate a cupei (ondulare): Retragerea 

cupei Cupă în poziție neutră: Țineți cupa într-o 

anumită poziție Înclinarea înainte a cupei (ondulare): 

Operație de descărcare 

b) Catarg 

Ridicare catarg: Ridicați catargul 

Catarg jos Înclinarea 
catargului înainte 

Ridicarea catargului 
Cupă în spate 
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Catarg în poziție neutră: Țineți catargul într-o 

anumită poziție Catarg jos: Coborâți catargul Flotare 

catarg: Catargul se deplasează liber sub acțiunea 

forțelor externe 

c) Butoane de cuplare/decuplare a atașării rapide 

Cele 2 butoane de pe manetă sunt folosite pentru 

scoaterea (decuplarea pivoților de atașare rapidă) sau 

conectarea (cuplarea pivoților de atașare rapidă) 

accesoriilor de lucru. Butonul din stânga este folosit 

pentru comanda tijei pistonului de pe cilindrul cu 

două tije în scopul extinderii pivoților de cuplare și 

conectarea accesoriilor de lucru. Butonul din dreapta 

este folosit pentru comanda tijei pistonului de pe 

cilindrul cu două tije în scopul retragerii pivoților de 

cuplare și scoaterea accesoriilor de lucru. 

⚠ATENȚIE 

Nu scoateți accesoriile de lucru cât timp sunt 

utilizate pentru operații. 

Caracteristici suplimentare ale comenzii sistemului 

hidraulic de lucru cu o manetă: 

a) Funcție de aducere a cupei la nivel 

Când cupa este înclinată înainte (descărcare), 

împingeți manșa complet la stânga și manșa va sta 

blocată în modul de înclinare (ondulare) până ce 

atinge poziția de nivel prestabilit. Apoi manșa revine 

automat în poziția neutră. Cupa poate fi coborâtă pe 

sol în timpul acestei funcții. Când cupa este la nivel și 

în poziția normală pentru excavarea de materiale. 
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b) Funcție de limitare a ridicării catargului 

Când manșa este mutată în spate complet, în poziția 

de ridicare a catargului, aceasta este blocată 

electromagnetic. Când catargul este ridicat la 

înălțimea de descărcare prestabilită și când este 

atinsă această înălțime, manșa revine automat în 

poziția neutră. Evitați impactul hidraulic. Va avaria 

utilajul și accesoriile. 

c) Funcție de blocare în poziție flotantă 

Când autoîncărcătorul este utilizat pentru răzuire sau 

nivelarea terenului (podelei), puneți manșa în poziția 

de flotare și va fi blocată electromagnetic pentru 

obținerea funcției de blocare a catargului în poziție 

flotantă. Scoateți manșa din poziția de flotare și va 

reveni în poziția neutră. 

3. Pedală de frână 

Pedala de frână de serviciu comandă hidraulic frânele de 

serviciu ale utilajului. Consultați pagina 84 pentru 

poziție. 

4. Pedala de accelerație a motorului (accelerație) 

Această pedală comandă electric accelerația motorului. 

Consultați pagina 84 pentru poziție. Viteza motorului 

poate fi reglată între viteză de ralanti și viteză maximă. 

⚠ ATENȚIE 

Nu coborâți niciodată catargul folosind poziția de 

flotare. 
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1.2.5 Bare de blocare a ușilor cabinei 

Funcție de blocare uși deschise: Când ușile din dreapta și din 

stânga sunt deschise la 180°, ușile se blochează într-un clichet 

de blocare montat pe exteriorul cabinei. Ușa este apoi blocată 

și nu se mișcă. Împingeți în jos maneta de deblocare a ușii, 

aflată în centrul ușii pe interior și ușa va fi deblocată pentru 

închidere manuală. Păstrați întotdeauna ușile blocate în 

poziție deschisă sau închisă. 

Încuietoare mâner ușă: Este blocat automat după închiderea 

ușii. Pe exterior, introduceți cheia în gaura din mânerul ușii, 

rotiți cheia în sensul acelor de ceas la 180° și scoateți cheia, 

apăsați mânerul și trageți ușa pentru deschidere. Ușa din 

dreapta nu poate fi deschisă de la exterior. În cabină, trageți 

acest blocaj în sus pentru deschiderea ușii. 

1.2.6 Ieșire în situații de urgență 

Există două ieșiri în situații de urgență - ușa și geamul din 

spate. Ciocanul din cabină poate fi utilizat pentru spargerea 

geamurilor în situații de urgență, indiferent că e vorba de 

geamuri fixe sau geamuri glisante. 

⚠ATENȚIE 

Încuietoarea cu cheie de pe mânerul ușii are două stări, 

și anume stare de semi blocare și stare de blocare 

completă. Ambele stări pot încuia ușa, dar numai a doua 

are funcție de etanșare. Încuiați complet ușa când 

părăsiți cabina pe termen lung. 

⚠ATENȚIE 

Numai în situații de urgență. 
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1.2.7 Siguranță fuzibilă 

 

⚠ATENȚIE 

• Asigurați-vă întotdeauna că rotiți 

întrerupătorul principal al bateriei în poziția 

OFF înainte de a înlocui orice siguranță 

fuzibilă. Siguranțele fuzibile sunt folosite 

pentru protecția cablajelor și a cablurilor. 

Dacă siguranța fuzibilă este corodată prin 

oxidare sau dacă este desprinsă din suport, 

înlocuiți-o. 

• La înlocuirea oricărei siguranțe fuzibile, 

trebuie instalată una cu aceleași specificații. 

Panoul de siguranțe fuzibile se află în spatele cabinei, în 

stânga. Puteți roti comutatorul pentru verificarea panoului. 
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S/N Spec. Aplicație S/N Spec. Aplicație 

F01 5A -  F16 10A 
Comutator lumină de stop 

spate/Releu 

F02 10A Lampă de semnalizare F17 10A Claxon 

F03 5A Întrerupător demaror F18 10A I-ECU 

F04 10A 

Girofar/Radio/Manevre de 

direcție în situații de 

urgență/lumină cabină 

F19 10A 

Întrerupător de atașare 

rapidă/Întrerupător de 

proximitate cupă 

F05 10A I-ECU F20 10A 
Întrerupător parbriz 

față/rezervor de apă parbriz 

F06 10A -  F21 10A -  

F07 10A 
Întrerupător de blocare a 

comenzilor hidraulice 
F22 10A 

Întrerupător regenerare / 

temporizare regenerare 

F08 7.5A 

I-ECU (Decuplare 

transmisie/Unitate de comandă 

transmisie) 

F23 10A 
Întrerupător de inversare a 

ventilatorului 

F09 5A Afișaj cameră spate F24 10A -  

F10 10A Radio F25 10A 
Întrerupător lumini de lucru 

spate 

F11 10A Controler răcire independentă F26 10A 
Stabilizare tensiune / 

lubrifiere centrală 

F12 10A Brichetă F27 10A 
Întrerupător lumini de lucru 

față 

F13 30A A/C/ventilator F28 10A Scaun flotant 

F14 5A Interblocare pornire F29 10A Far față fază lungă/fază scurtă 

F15 10A 
V-ECU (Controler manevre de 

direcție în situații de urgență) 
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1.2.8 A/C 

1. Prezentare generală a panoului de comandă pentru A/C 

Panoul de aer condiționat este în partea dreaptă a cabinei. 

 

2. Funcțiile componentelor de operare 

a) Întrerupător de comandă a ventilatorului 

Întrerupătorul de sistem comandă viteza ventilatorului 

de pe evaporator. Se împarte pe putere mare, neutră și 

mică astfel încât puteți selecta corespunzător viteza și 

pornirea/oprirea aerului condiționat. 

b) Întrerupător supapă de apă schimbător de căldură 

Rotiți întrerupătorul în sensul acelor de ceas pentru 

deschiderea supapei de apă a încălzitorului. 

c) Întrerupător de schimbare a răcirii 

Rotiți întrerupătorul în sensul acelor de ceas pentru  

pornirea sistemului de răcire și selectarea capacității 

corespunzătoare de răcire. 

d) Întrerupător aer proaspăt 

Comandă actuatorul de aer proaspăt și circulația aerului 

de la interior și exterior. 

3. Principii de operare 

a) Răcire 

➢ Porniți motorul. 

➢ Acționați comanda de putere / de comandă a 

ventilatorului la cea mai mică setare și rotiți 

termostatul în poziția „COOL”. O lampă-martor va 

indica faptul că sistemul de răcire este în funcțiune. 

➢ Reglați comanda ventilatorului pe viteza dorită. 
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1 Tetieră 

2 Reglarea unghiului spătarului 

3 Reglarea unghiului cotierelor 

4 Reglarea greutății 

5 Reglare înainte și înapoi 

➢ Când temperatura din cabină atinge nivelul dorit, reglați 

termostatul în sens contrar acelor de ceas până ce se 

stinge lampa care indică faptul că sistemul de răcire a 

încheiat ciclul. Când temperatura din cabină depășește 

setarea termostatului, lampa se va aprinde și sistemul de 

răcire este cuplat până ce atinge setarea corespunzătoare 

de temperatură în cabină. 

b) Încălzire 

➢ Mai întâi, setați comutatorul de răcire pe poziția „O" sau 

„OFF". 

➢ Porniți motorul și deschideți supapele de apă ale 

schimbătorului de căldură. 

➢  Setați comanda ventilatorului pe fluxul de aer dorit. 

1.2.9 Reglarea scaunului 

1. Cursă de setare a suspensiei 

Acest utilaj este echipat cu scaun cu suspensii mecanice, cu 

amortizor de șocuri hidraulic. Dispozitivul de suspensie 

completă de pe scaun este protejat 

de un manșon de cauciuc pentru a preveni contaminarea 

componentelor interne. 

  Scaunul are o suspensie cu o cursă setată la 70 mm. 

⚠AVERTISMENT 

• La reglarea scaunului din cabină, parcați 

utilajul într-un loc sigur și opriți motorul. 

• Reglați scaunul înainte de a începe operarea 

utilajului sau la înlocuirea operatorului. 

• Asigurați-vă că puteți apăsa complet pedala de 

frână când aveți spatele  rezemat pe spătarul 

scaunului. 

⚠ATENȚIE 

Opriți supapele de apă fierbinte când efectuați 

răcirea pe timp de vară. Opriți comutatorul de 

răcire când efectuați încălzirea pe timp de iarnă. 
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2. Reglarea greutății 

Maneta de reglare pentru greutate este în centrul șezutului, în 

față. Rotiți maneta în sens contrar acelor de ceas pentru 

reducerea rigidității de amortizare și rotiți maneta în sensul 

acelor de ceas pentru mărirea rigidității de amortizare. Această 

manetă permite operatorului să regleze rigiditatea amortizării 

în domeniul de 50~130kg, fără trepte, pentru confort. 

3. Reglare înainte și înapoi 

Maneta de culisare a scaunului 5 se află în partea din față, sub 

șezut. Trageți maneta de mișcare înainte sau înapoi și mișcați 

scaunul înainte sau înapoi în poziția dorită. Aceasta se va bloca 

automat după eliberarea manetei. Domeniul maxim de reglare 

este 110mm. 

4. Reglarea unghiului spătarului 

Treceți maneta de reglare a unghiului spătarului 2 (stânga spate 

pe spătar) în sus pentru deblocarea spătarului și permiteți o 

reglare înainte sau înapoi până la identificarea unghiului 

confortabil de basculare a spătarului. Unghiul spătarului este 

blocat la eliberarea manetei. 

5. Reglarea unghiului cotierelor 

Reglajul unghiului cotierelor 3 constă dintr-un buton rotativ 

aflat la capătul din față de sub cotiere. Rotiți această roată 

pentru reglarea unghiului cotierelor. Unghiul maxim al 

cotierelor este de circa 100°, cu un domeniu de reglare 

continuă de 40° . 

6. Reglare pe înălțime 

Există trei poziții pentru înălțimea scaunului. Operatorul îl 

poate regla după nevoie. La 
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6 Clichet centură de siguranță 

7 Soclu centură de siguranță 

reglare, apucați baza de sub scaun cu ambele mâni și 

trageți-o în sus și scaunul va atinge clema. Când auziți un 

sunet de prindere, eliberați scaunul. Scaunul va fi fixat în 

această poziție. Reglați poziția scaunului în cea mai 

înaltă poziție și apoi apăsați în jos. Scaunul va cădea în 

cea mai joasă poziție. Domeniul de reglare este de 

60mm. 

7. Reglarea pe înălțime a tetierei 

Reglați tetiera scaunului cu ambele mâini. Trageți în sus 

sau în jos pentru reglarea înălțimii tetierei. Domeniul de 

reglare este de 157mm. 

1.2.10 Centura de siguranță de pe scaunul operatorului 

Centura de siguranță este atașată în siguranță cu șuruburi pe 

scaunul operatorului. Folosiți întotdeauna această centură de 

siguranță când operați utilajul. Înainte de utilizarea centurii de 

siguranță, verificați pentru uzură excesivă și deteriorări. 

Înlocuiți-o dacă prezintă uzură excesivă sau deteriorare. 

Reglați ajustarea centurii de siguranță înainte de operarea 

utilajului. Asigurați-vă că centura de siguranță este sigură și 

confortabilă în timpul operațiilor. Puteți deplasa clichetul 6 

de-a lungul centurii pentru reglarea lungimii centurii, pentru 

ajustare. 

Soclul centurii de siguranță este în stânga scaunului. Inserați 

clichetul centurii de siguranță în soclu pentru blocare. 

Asigurați-vă că dispozitivul de blocare se blochează în poziție 

cu un clic. Există un buton roșu pe soclu, care se folosește 

pentru desfacerea centurii. 

Înainte de utilizarea centurii de siguranță, verificați 

integritatea tuturor pieselor din ansamblul centurii de 

siguranță. 

1.2.11 Oglinzi retrovizoare 

Oglinzile retrovizoare se află în stânga și dreapta, la exteriorul 

cabinei, în dreapta sus la interiorul cabinei și în spatele 

utilajului, focalizate numai pe locul din spatele zonei de 

grătar. Înainte de începerea lucrului, reglați unghiul tuturor 

oglinzilor retrovizoare pentru operații în siguranță. 
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1.2.12 Extinctor 

În partea stângă spate a scaunului operatorului a fost 

instalată o consolă pentru extinctor. Instalați extinctorul în 

conformitate cu legile și reglementările naționale și 

regionale. (Compania noastră oferă opțional și extinctoare). 

1. Puncte-cheie de reținut despre extinctoare: 

a) La utilizarea unui extinctor, stați în amonte și păstrați 

o distanță corespunzătoare de 6,5ft~10ft (2m~3m). 

b) Trageți știftul de siguranță. 

c) Țineți duza ferm cu o mână, apăsați maneta sau 

pârghia de sus cu cealaltă mână. 

d) Îndreptați duza spre baza focului. 

2. Inspecții de rutină ale extinctorului și 

măsuri de precauție 

a)  Verificați presiunea extinctoarelor la fiecare șase 

luni. Dacă presiunea este în domeniul roșu, 

completați cu agent de stingere sau înlocuiți 

extinctorul. 

b) Testul hidrostatic trebuie executat la fiecare 5 ani sau 

de fiecare dată înainte de completarea cu agent de 

stingere, pentru a verifica dacă extinctorul este 

calificat. 

c) Extinctorul este utilizat în principal pentru incendii 

incipiente. 

1.2.13 Cheile utilajului 

Acest autoîncărcător pe roți este livrat cu 2 seturi de chei: 

1. Cheie pentru întrerupătorul demaror al motorului (trei 

chei) 

2. Cheie pentru ușa cabinei a ușilor capotei (stânga și 

dreapta) (două chei) 

2 PERIOADĂ DE RODAJ PENTRU UTILAJE NOI 

Utilajele noi trebuie supuse unei perioade de rodaj. Trebuie să 

creșteți sarcina în trepte incrementale, pentru asigurarea că 

fiecare piesă a utilajului a avut ocazia de  
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poziționare corectă. Astfel, veți îmbunătăți șansele pentru o 

durată lungă de viață a utilajului. Utilajele noi necesită 10 ore 

de rodaj. Operați utilajul după cum urmează: 

1. Puneți utilajul în funcțiune în neutru, la viteză mică, timp 

de 5 minute, pentru încălzirea motorului. 

2. Nu accelerați niciodată motorul brusc în această perioadă 

de încălzire a motorului. 

3. Nu accelerați niciodată rapid înainte sau înapoi, nu virați 

prea brusc sau nu frânați brusc, cu excepția situațiilor de 

urgență. 

4. Când încărcătorul lucrează fără sarcină, trebuie utilizat 

schimbătorul de viteze pentru trecere de la viteză mică la 

viteză mare, pe fiecare treaptă de viteză. Întoarceți la 

stânga, la dreapta și frânați constant în procedura de șofat. 

5. În perioada de rodaj, toate vitezele, inclusiv de mers 

înainte sau cu spatele, trebuie să fie moderate cât mai 

mult posibil. 

6. În perioada de rodaj, nu încercați să operați 

autoîncărcătorul excesiv. De preferat, sarcina trebuie să 

fie mai mică de 70% din sarcina standard și viteza trebuie 

să fie mai mică de 70% din viteza maximă. 

7. Acordați o atenție specială programului de întreținere 

pentru unsoarea de lubrifiere. 

8. Acordați o atenție specială temperaturii de funcționare a 

transmisiei, a zonei convertizorului de cuplu, a cadrelor 

din față și din spate, roților și discurilor de frână. Dacă 

încep să se supraîncălzească, identificați motivul și 

reparați-le. 

9. Verificați periodic gradul de strângere a șuruburilor și 

piulițelor utilajului.  

Efectuați următoarele lucrări de întreținere după 10 ore de 

rodaj pe autoîncărcătorul nou: 

10. Verificați cuplul șuruburilor și al piulițelor de pe toate 

piesele, în special șuruburile de pe capacul cilindrului 

motorului pe motorină, șuruburile țevii de eșapament, 

șuruburile cadrelor din față și din spate, piulițele de 

prizoane, șuruburile de montare a transmisiei și osiilor. 
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11. Curățați filtrele de ulei și de carburant de pe motor. 

12. Verificați tensionarea curelei alternatorului și cureaua 

compresorului de aer condiționat. 

13. Verificați nivelul de electrolit din baterie, strângeți 

bornele. 

14. Verificați nivelul de ulei de transmisie. Consultați pagina 

155 pentru detalii. 

15. Verificați sistemul hidraulic și sistemul de frânare pentru 

pierderi. 

16. Verificați integritatea și flexibilitatea tuturor comenzilor 

și comutatoarelor. 

17. Verificați temperatura și conexiunile sistemului electric, 

alimentarea electrică a alternatorului și a luminilor. 

Următoarele lucrări de întreținere trebuie efectuate după 

fiecare perioadă de rodaj a utilajelor noi: 

18.  Înlocuiți uleiul de transmisie, filtrul de ulei și curățați 

crepina/filtrul din partea de jos a băii de ulei de 

transmisie. 

19. Verificați elementul de filtru de pe returul de ulei din 

rezervorul de ulei hidraulic 

20. Consultați pagina 144 pentru a afla cum se înlocuiește 

uleiul de motor. Efectuați întreținerea motorului în 

conformitate cu instrucțiunile specificate în manualul de 

instrucțiuni aferent. 

3 OPERAREA ȘI UTILIZAREA UTILAJULUI 

3.1 NOTE PENTRU UTILIZARE 

1.  Carburantul trebuie să fie curat, brandul de motorină 

trebuie să întrunească toate cerințele aferente. 

2. Uleiul de transmisie pentru cutia de transmisie, 

convertizorul de cuplu și uleiul hidraulic pentru sistemul 

hidraulic trebuie să fie curate. 

3. Încărcătorul trebuie întreținut și lubrifiat corespunzător și 

în conformitate cu toate programele de întreținere. 
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4. După pornirea motorului, puneți motorul în funcțiune și 

așteptați până ce temperatura apei atinge 131°F (55°C) și 

presiunea de frânare atinge 65bari înainte de a vă deplasa. 

5. Preîncălziți motorul înainte de pornirea lui dacă 

temperatura ambientală este mai mică de 23°F (-5°C). 

6. Nu este necesar să opriți utilajul sau să apăsați pedala de 

frână pentru schimbarea vitezelor la deplasare. La 

schimbarea vitezei de pe una mică pe una mare, eliberați 

puțin pedala de accelerație și acționați concomitent 

schimbătorul de viteze și apăsați pe accelerație. La 

schimbarea vitezei de pe una mare pe una mică, eliberați 

pedala de accelerație mai întâi și apoi schimbați încet 

viteza. 

7. După ce catargul și/sau cupa este/sunt ridicat(ă)(e) în 

poziția dorită, eliberați manșa de comandă a sistemului 

hidraulic. 

8. Schimbați direcția de deplasare înainte sau înapoi după 

oprirea încărcătorului. 

9. Nu se permite lucrul la sarcină maximă până ce 

temperatura apei motorului nu trece de 140°F (60°C) și 

temperatura uleiului de motor nu este peste 122°F (50°C). 

Dar temperatura apei pentru motor nu trebuie să fie peste 

203°F (95°C) și temperatura uleiului de motor nu trebuie 

să depășească 248°F (120°C), altminteri opriți 

încărcătorul și lăsați-l să se răcească. 

10. Nu ridicați niciodată cupa în cea mai înaltă poziție pentru 

a transporta materiale. Articulația inferioară a brațului de 

ridicare trebuie să fie la 16 - 20in (400~500mm) deasupra 

solului pentru a asigura o deplasare stabilă la procedura 

de transport. 

11. Utilajul este echipat cu un motor pe motorină. Puterea 

motorului pe motorină va scădea odată cu altitudinea, 

temperatura ambientală și creșterile relative de 

temperatură. Acordați atenție condițiilor de mediu și 

calculați puterea reală în condițiile de mediu prezente 

conform tabelului de corectare a puterii din Manualul de 

utilizare și întreținere a motorului pe motorină. 
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3.2 PORNIRE 

3.2.1 Verificare înainte de pornire 

1. Verificați partea de dedesubt și din jurul utilajului pentru 

a vedea dacă există șuruburi desfăcute, murdărie, pierderi 

de ulei, de agent de răcire sau piese stricate. Verificați 

starea accesoriilor și a pieselor hidraulice. 

2. Verificare înainte de pornire: 

3. Verificați nivelul de carburant, vezi pagina 174. 

4. Verificați nivelul de ulei hidraulic din rezervorul de ulei 

hidraulic, vezi pagina 174. 

5. Verificați nivelul de ulei de motor din carterul motorului, 

vezi pagina 131 pentru detalii. 

6. Verificați nivelul de agent de răcire. 

7. Verificați performanța de etanșare a tuturor conductelor 

de ulei, de apă, de aer și a componentelor. 

8. Verificați pentru pierderi pe la sistemul hidraulic. 

9. Verificați conexiunile firelor bateriei de acumulatoare. 

10. Verificați presiunea pneurilor pentru a vedea dacă este 

normală. Consultați pagina 83 pentru presiunea de 

umflare a pneurilor. 

11. Verificați manșele (sau manetele) de comandă pentru a 

vedea dacă sunt sensibile și în poziție neutră. 

a) Reglați poziția scaunului ca să stați confortabil. 

Consultați pagina 106 pentru instrucțiuni. 

b)  Verificați centura de siguranță (dacă este asamblată) 

și alte echipamente de siguranță pentru a vedea dacă 

sunt în stare bună de funcționare. 

c)  Asigurați-vă că toate pârghiile de comandă, 

semnalizatoarele sonore și lămpile de avertizare 

funcționează normal. 

d) Asigurați-vă că întrerupătorul electric este pornit și că 

bara de blocare a cadrelor este deblocată, că roțile nu 

sunt blocate și că toate acoperitorile și capota 

motorului sunt închise și fixate ferm. Verificați 

nivelul de carburant și dacă toate componentele 

funcționează normal și apoi porniți motorul. 
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3.2.2 Pornirea motorului 

1. Note pentru pornirea motorului: 

a) Asigurați-vă că manșa de comandă a sistemului 

hidraulic și maneta de comandă a transmisiei sunt în 

poziția de neutru înainte de pornire. Puneți 

comutatoarele în pozițiile inițiale. 

b) Nu cuplați complet accelerația motorului la pornire, 

pentru a preveni avarierea componentelor motorului. 

c) Urmați pașii corecți de pornire a motorului. 

d) Consultați manualele producătorului motorului pentru 

detalii suplimentare. 

2. Pași pentru pornirea motorului: 

a) Puneți schimbătorul de viteze în poziția neutră. 

b) Rotiți cheia de pornire în sensul acelor de ceas în 

poziția ON. 

c) Apăsați încet accelerația. Apoi aduceți-o în poziția de 

pornire (START). După eliberare, cheia de pornire va 

reveni automat în poziția de pornire (ON). Durata de 

pornire nu este mai mare de 5 până la 10 secunde, 

(efortul de pornire a motorului nu trebuie să fie mai 

mare de 15 secunde). 

d) Încercați din nou dacă utilajul nu pornește din prima. 

Dar durata de alternare trebuie să fie mai mare de 1 

minut. Dacă motorul nu pornește după trei încercări, 

verificați utilajul și rezolvați problema. 

3.2.3 După pornirea motorului 

1. Claxonați și decuplați frâna de parcare. 

2. Reduceți viteza motorului și verificați dacă aparatul de 

măsurare a presiunii uleiului de motor este în domeniul 

normal în 10 secunde. Dacă nu este, opriți motorul, 

rezolvați problema, repetați procedura de pornire. 

3. Când presiunea uleiului de motor nu atinge valoarea 

desemnată, viteza mare de funcționare a motorului 
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va induce o temperatură mare și turbosuflanta se poate 

usca și avaria din cauza căldurii. 

4. Folosiți pârghiile de comandă ale echipamentului de lucru 

pentru a circula uleiul hidraulic preîncălzit în rezervorul 

de ulei hidraulic și conducte. Piesele hidraulice se vor 

încălzi repede în acest mod. 

5. Țineți motorul la viteză de mers în gol câteva minute 

pentru lubrifiere completă (a turbosuflantei) după pornire. 

Creșteți treptat viteza la 1000~1200 rpm și apoi puneți 

utilajul în sarcină parțial, acordați atenție citirilor de pe 

toate instrumentele în orice moment. 

6. Nu lăsați motorul să meargă la viteză mare sau mica 

pentru mai mult de 20 de minute în stare de ralanti. 

7. Dacă motorul trebuie să meargă în stare de ralanti, utilajul 

trebuie pus ocazional sub sarcină sau motorul trebuie 

turat la viteză medie. 

8. Verificați dacă accesoriul este fixat pe sol ferm, prin 

coborârea lor pe sol. 

3.3 FUNCȚIONARE 

3.3.1 Deplasare 

Asigurați-vă că nu există alte persoane în, pe sau în jurul 

utilajului pentru a preveni accidentele. Țineți utilajul sub 

control. 

1. Ridicați brațul. Țineți cupa în spate și păstrați poziția de 

deplasare. 

2. Puneți schimbătorul de viteze în poziția de înainte I sau 

înapoi I.   

3. Apăsați pedala de frână, eliberați maneta frânei de parcare 

pentru decuplarea frânei. 

4. Eliberați pedala de frână și apăsați pedala de accelerație 

încet, pentru deplasarea utilajului înainte sau înapoi. 

5. Așteptați întotdeauna până ce presiunea de frânare atinge 

presiunea specificată (65bari) înainte de deplasare. 
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6. Nu ridicați niciodată cupa în cea mai înaltă poziție când 

transportați materiale. Articulația inferioară a brațului 

echipamentului de lucru trebuie să fie la 16 - 20in 

(400~500mm) deasupra solului pentru a asigura o 

deplasare stabilă la procedura de transport. 

3.3.2 Schimbarea vitezelor între vitezele de deplasare 

înainte și înapoi 

⚠ATENȚIE 

• Nu circulați niciodată la viteză maximă dacă utilajul 

se deplasează în pantă sau pe teren denivelat. 

• Selectați vitezele corespunzătoare de transmisie când 

vă deplasați în pantă și nu schimbați niciodată 

vitezele în asemenea momente. 

• Nu depășiți niciodată viteza când vă deplasați în 

pantă și folosiți mai degrabă pedala de frână din 

stânga decât pe cea din dreapta (dacă 

autoîncărcătorul este echipat cu două pedale de 

viteză) pentru reducerea vitezei. 

1. Apăsați corespunzător accelerația la schimbarea vitezelor 

pentru a evita creșterile bruște de viteză. 

2. Cel mai bine este să schimbați direcția deplasarea (de pe 

mers înainte pe mers înapoi sau de pe mers înapoi pe  

mers înainte) după oprirea utilajului pentru a obține cel 

mai bun confort al șoferului și pentru prelungirea duratei 

de viață a motorului. 

3.  Nu este necesară oprirea și frânarea utilajului pentru 

schimbarea vitezelor în timpul funcționării. Eliberați 

accelerația și acționați concomitent maneta de comandă a 

transmisiei când schimbați viteza de pe viteză mică pe 

viteză mare și când schimbați viteza de pe viteză mare pe 

viteză mică, eliberați accelerația mai întâi și apoi 

schimbați încet viteza. 
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3.3.3 Virare/manevre de direcție 

⚠AVERTISMENT 

• Nu virați niciodată brusc sau nu bracați în pantă la 

viteză mare. 

• Dacă apar flăcări la motor la deplasarea pe direcție 

dreaptă, utilajul nu poate vira. 

1. Rotiți volanul pe direcția dorită. Utilajul va vira. 

2. Utilajul consideră pivotul articulat drept centru. Și 

cadrele din față și din spate se întorc prin rotirea 

centrului. 

3.3.4 Frânare 

⚠AVERTISMENT 

• Nu folosiți niciodată frâna de parcare pentru 

încetinirea utilajului la deplasare decât în situații de 

urgență. 

• Acest utilaj este echipat cu un dispozitiv de decuplare a 

transmisiei (funcție de întrerupere a alimentării 

electrice). Folosiți decuplarea transmisiei numai în 

vitezele I sau II, niciodată în vitezele III sau IV. 

1. Nu puneți niciodată piciorul pe pedala de frână decât dacă 

este necesar. 

2. Nu apăsați niciodată repetat pedala de frână decât dacă 

este necesar. 

3. În cazul în care cutia de transmisie trebuie să fie în poziția 

neutră la frânare, apăsați pedala de frână pentru 

întreruperea puterii de ieșire a cutiei de transmisie. După 

eliberarea pedalei de frână, utilajul va reveni în viteza 

inițială. 

4. La deplasarea în josul pantei, nu opriți niciodată motorul, 

nu setați niciodată schimbătorul de viteze pe viteză mare 

sau mică și maneta de comandă de înainte și înapoi în 

poziție neutră. 

3.4 OPRIRE 

3.4.1 Pași pentru oprirea utilajului 

1. Reduceți viteza motorului. 
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2. Eliberați accelerația și apăsați pedala de frână pentru 

oprirea utilajului. Puneți schimbătorul de viteze în poziția 

neutră. 

3. Coborâți cupa și alte echipamente de lucru pe sol. 

4.  Opriți utilajul în siguranță. Treceți comutatorul frânei de 

parcare în sus pentru blocarea frânei de parcare în starea 

de parcare. 

5. Opriți utilajul pe teren plan, unde nu există pericolul de 

cădere de pietre, de alunecări de teren sau de inundații. 

Dacă este necesară oprirea utilajului în pantă, blocați 

roțile pentru a împiedica deplasarea. 

3.4.2 Pași pentru oprirea motorului 

⚠ATENȚIE 

Este interzisă tragerea arborelui flexibil de întrerupere 

a carburantului pentru oprirea motorului înainte de 

răcirea motorului. 

1. Pentru a menține lubrifierea și răcirea turbosuflantei, 

lăsați motorul în ralanti pentru 5 minute ca să se răcească 

uniform toate piesele. 

2. Trageți în sus arborele flexibil de întrerupere a 

carburantului și țineți-l în această poziție câteva secunde 

pentru oprirea motorului. 

3. Rotiți cheia în poziția OFF. Scoateți cheia și puneți-o într-

un loc sigur. 

3.4.3 Părăsirea utilajului 

1. Folosiți scara și mânerul pentru a urca cu fața la utilaj. 

Nu săriți niciodată jos. 

2. Dacă motorul este în funcțiune, nu rotiți volanul când 

părăsiți cabina. Acordați o atenție deosebită dacă butonul 

de direcție este instalat pe volan. 

3. Verificați dacă există particule de materiale pe motor. 

Dacă există, curățați-le imediat pentru prevenirea 

incendiilor. 

4. Curățați toate materialele inflamabile din jurul utilajului 

pentru prevenirea incendiilor. 

5. Blocați ușile și geamurile și scoateți cheia. 
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3.4.4 Efectuați următoarele operații după lucrul zilnic 

1. Verificați nivelul de carburant. 

2. Verificați nivelul de ulei de motor din carterul motorului 

și gradul de curățenie al acestuia. Dacă nivelul de ulei 

este prea mare sau uleiul este diluat, identificați motivele 

și rezolvați-le. 

3. Verificați conductele de ulei, de apă, de carburant și alte 

piese pentru pierderi de fluide. 

4. Verificați cutia de transmisie, convertizorul de cuplu, 

pompa hidraulică, angrenajele de direcție, fixarea 

cadrelor din față și din spate și toate garniturile de 

etanșare. Verificați dacă există condiții de supraîncălzire. 

5. Verificați dacă sunt desfăcute prizoanele de pe jante, 

șuruburile arborelui de transmisie și alte șuruburi. 

6. Verificați dacă echipamentul de lucru este în stare bună 

de funcționare. 

7. Verificați dacă presiunea pneurilor și suprafața exterioară 

sunt normale. 

8. Adăugați unsoare în punctele aferente de pe echipamentul 

de lucru. 

9. Curățați utilajul la exterior și cupa la interior. 

3.5 OPERAȚII 

3.5.1 Pregătirea pentru lucru 

Curățați zona de lucru și umpleți orice goluri. Eliminați 

pietrele ascuțite și blocajele din drum care ar putea avaria 

roțile și încetiniți operarea. 

3.5.2 Tipuri de operații  

1. Operații de încărcare 

Lucrul împreună cu un camion poate ajuta la îmbunătățirea 

eficacității muncii, în special pentru transportul pe distanțe 

mari. 

Când lucrează împreună, încărcătorul sapă materialele și 

camionul transportă și descarcă materialele. 

Există în general două modalități de încărcare și descărcare. 

a) Încărcare încrucișată: 
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Încărcătorul stă cu fața la materiale, apoi se deplasează în 

spate după ce sapă o încărcătură completă, lasă camionul cu 

descărcare automată să se deplaseze în poziție între materiale 

și încărcător. Această metodă presupune un timp minim și 

poate reduce cel mai eficient durata ciclului. 

b) Încărcare în V: 

Camionul cu descărcare automată este fix și formează un 

unghi de aproape 60° cu direcția în spate a încărcătorului. 

După ce sapă, încărcătorul se deplasează în spate și se 

rotește la gradul desemnat și merge înspre camion. 

Cu cât este mai mic unghiul de lucru al încărcătorului, cu atât 

este mai eficient lucrul. 

2. Operație de săpare și încărcare 

a) Săparea și încărcarea de pământ în haldă sau roci 

detonate. 

La săparea și încărcarea de halde de pământ sau roci detonate, 

încărcătorul trebuie să stea cu fața la materiale și să procedeze 

după cum urmează: 

➢ În cazul în care cupa trebuie coborâtă la deplasarea 

utilajului înainte, opriți utilajul având cupa la circa 

12in (30cm) deasupra solului și apoi coborâți-o încet. 

➢  În cazul în care cupa lovește solul, anvelopele de pe 

față se vor desprinde de la sol și vor patina. 

➢ Operatorul trebuie să reducă imediat viteza când 

utilaj ajunge la halda de materiale. 

Simultan, apăsați pe pedala de accelerație și 

introduceți cupa în halda de materiale. 

➢ Țineți cupa în poziție orizontală când încărcați 

pământ din haldă, dar reduceți unghiul de descărcare 

la încărcarea de roci detonate. 



 
 
 

Manual de operare și întreținere pentru L958F 

 

△ATENȚIE 

Nu permiteți pătrunderea rocilor detonate 

sub cupă, pentru că vor determina 

desprinderea anvelopelor din față de pe sol 

și patinarea lor. Încercați să mențineți 

încărcătorul în centrul cupei, altminteri, 

dacă sarcina e într-o parte a cupei, se va 

dezechilibra. 

➢ Ridicați catargul pentru a preveni inserția prea 

adâncă a cupei în timpul înfigerii cupei în materiale. 

Anvelopele vor asigura o tracțiune amplă la ridicarea 

brațului de ridicare. 

➢ Dacă se încarcă suficient material în cupă, acționați 

pârghia de comandă a echipamentului de lucru 

pentru retragerea cupei ca să o încărcați complet. 

⚠ATENȚIE 

Dacă muchia lopeții de deplasează în sus și în jos 

la aruncarea materialului în cupă sau la săpare, 

anvelopele din față se vor desprinde de la sol și 

vor patina. 

 

➢ Dacă există prea mult material încărcat în cupă, 

trebuie descărcată și înclinată rapid pentru a elimina 

sarcina în exces și pentru a preveni dispersarea 

materialului la transport. 

b) Excavare și preluare de materiale pe teren plat. 

Așezați ușor muchia cupei pe sol când excavați și 

preluați materiale pe teren plat. Aveți grijă să nu 

încărcați cupa numai pe o parte pentru că va conduce 

la dezechilibrare. Această operație trebuie executată 

cu atenție, în viteza I. 
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➢ Așezați ușor muchia cupei cu fața în jos. 

➢ La deplasarea utilajului înainte, acționați pârghia de 

comandă a echipamentului de lucru pentru a permite 

coborârea brațului de ridicare în poziția corectă ca să 

poată prelua un strat subțire din suprafață la fiecare 

excavare a solului. 

➢ La deplasarea utilajului înainte, acționați pârghia de 

comandă a echipamentului de lucru înainte și înapoi 

pentru a reduce rezistența. 

3. Operație de transport 

Încărcătorul poate fi utilizat fără un camion în următoarele 

condiții: 

a) Solul este prea moale și denivelat și nu se poate 

utiliza un camion. 

b) La transportul pe distanțe până la 547 de iarzi (500 

de metri), utilizarea unui camion nu este justificată 

economic. 

c) Viteza de deplasare la transport este determinată de 

condiția drumului. 

d) Pentru obținerea unei vizibilități bune și a stabilității, 

cupa trebuie întoarsă în poziția de limită superioară 

(brațul de ridicare a cupei atinge blocul de limită 

superioară) și țineți punctul de legătură al pivotului 

inferior al brațului de ridicare în poziția de transport, 

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

4. Operație de descărcare 

a) La descărcarea materialelor pe camioane sau în 

depozite de marfă, ridicați brațul de ridicare în 

poziție (înclinare înainte 

⚠ATENȚIE 

Țineți cele două laturi ale cupei tăind uniform în 

material pentru a împiedica lucrul cu numai o 

parte a cupei. Aduceți încărcătorul cu fața și nu 

permiteți niciodată să existe un unghi între 

cadrul din față și cel din spate. 
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în poziția maximă) unde cupa nu atinge șasiul sau 

halda de materiale. Acționați pârghia de comandă a 

echipamentului de lucru pentru înclinarea cupei 

înainte pentru descărcare. Cu pârghia de comandă, 

materialele pot fi descărcate parțial sau complet. 

Acționați încet și cu grijă la descărcare pentru a 

preveni lovirea solului cu cupa. 

b) Dacă materialele sunt aderente pe pereții cupei, 

acționați ciclic pârghia de comandă a echipamentului 

de lucru pentru a permite înclinarea înainte sau 

înapoi a cupei pentru scuturarea materialelor. 

c) După descărcare, folosiți cupa pentru aducerea 

echipamentului la nivel (dacă este asamblat). Apoi 

așezați cupa pe sol, dreaptă pe sol. Folosiți maneta 

de comandă pentru coborârea brațului de ridicare și 

pregătiți-vă pentru următoarea operație. 

5. Operație de împingere 

Așezați cupa dreaptă pe sol și apăsați accelerația pentru 

deplasare înainte. Dacă apar blocaje la deplasare, ridicați 

puțin brațul de ridicare și deplasați-vă înainte în 

continuu. La acționarea brațului de ridicare pentru 

ridicare sau coborâre, acționați pârghia de comandă între 

operațiile de ridicare și coborâre. Nu folosiți niciodată 

pârghia în poziția de ridicare sau coborâre pentru 

asigurarea împingerii uniforme a cupei. 

 

6. Operație de răzuire 

Înclinați cupa pentru a permite ca lama să atingă solul; 

Pentru teren tare, puneți pârghia de comandă a brațului 

de ridicare în poziția de flotare, pentru teren moale puneți 

pârghia de comandă a brațului de ridicare în 

⚠ATENȚIE 

Urmăriți tot timpul termometrul pentru temperatura 

uleiului hidraulic în timpul operațiilor de împingere. 

Dacă temperatura este prea mare, opriți utilajul și 

lăsați-l să se răcească, apoi continuați lucrul. 
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poziția neutră, folosiți viteza de mers cu spatele pentru a 

lovi solul cu lama. 

7. Operație de remorcare 

1 Pivot de 
remorcare 

2 Contragreutate 

⚠AVERTISMENT 

• Înainte de remorcare, anvelopele trebuie 

blocate cu frâna de parcare pentru a împiedica 

rularea utilajului. 

• În timpul remorcării, aveți grijă să preveniți 

accidentările severe și fatale. 

c) Gaura de conectare a cadrului din spate pe partea 

interioară a roții din spate poate fi utilizat numai 

pentru ridicare și prindere, nu pentru remorcat. 

d) Dacă nu există niciun sistem de frânare pe utilajul 

remorcat, nu folosiți niciodată remorcarea flexibilă. 

Folosiți remorcarea rigidă, cu o bară de remorcare. 

Conectați pivotul de remorcare 1 la contragreutatea 2 

de la spatele autoîncărcătorului. 

e) Dacă nu există niciun sistem de frânare pe utilajul 

remorcat, nu se permite staționarea niciunei persoane 

în el. 

⚠ATENȚIE 

Această metodă este numai pentru remorcat. 

Resetați imediat frâna după remorcare. 

a) Dacă este posibil, motorul utilajului remorcat trebuie 

ținut în funcțiune pentru asigurarea frânării și 

posibilitatea de virare. 

b) Dacă motorul utilajului remorcat nu pornește sau 

dacă presiunea pentru degajarea frânei nu se poate 

atinge din varii motive, puteți să o decuplați prin 

metoda mecanică. Dezasamblați arborele de 

transmisie din spate și din față. Dacă mașina nu are 

direcție, dezasamblați cilindrul de direcție. 
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f) Verificați dacă pivotul de remorcare și cablul de 

remorcare sunt suficient de puternice ca să tragă 

greutatea utilajului remorcat. Dacă utilajul va trece 

pe teren argilos sau va urca în pantă, utilizați două 

cabluri de remorcare și doi  pivoți de remorcare. 

Pivoții de remorcare trebuie să poată gestiona cel 

puțin de 1,5 ori greutatea utilajului remorcat. 

g) Încercați să reduceți unghiul de remorcare al 

cablului de remorcare pentru asigurarea că unghiul 

dintre cablul de remorcare și utilajul remorcat se 

încadrează până la 30°. Înălțimea punctelor de 

remorcare de pe cele două utilaje trebuie să fie 

similară. 

h) Legătura dintre echipamentul de remorcare și utilaj 

trebuie să fie puternică. 

i) Greutatea utilajului de remorcare trebuie să fie mai 

mare decât cea a utilajului remorcat și să aibă o 

putere de tracțiune și o putere de frânare suficiente 

ca să poată trage sau frâna două vehicule în susul și 

în josul pantelor. 

j) La remorcarea utilajului pentru deplasarea în josul 

unei pante, utilajul trebuie să aibă o putere de 

tracțiune și o forță de frânare suficiente. Trebuie 

utilizat un alt utilaj de remorcare care să tragă din 

spate pentru a preveni pierderea controlului sau 

răsturnarea utilajului remorcat. 

k) Începeți încet remorcarea și frânarea, la viteză mică 

și aprindeți lampa intermitentă de avertizare. 

l) Viteza pentru remorcarea încărcătorului trebuie să 

fie sub 6mph (10 km/oră). Încercați să remorcați 

utilajul până la cel mai apropiat atelier de reparații. 

Dacă distanța este mai mare de 6 mile (10 km) sau 

viteza de remorcare este mai mare de 6mph (10 

km/oră), trebuie dezasamblați arborii de transmisie 

din față și din spate sau încărcătorul trebuie pus pe 

un camion de remorcare pentru transport. 

Demontarea arborelui de transmisie: 

➢ Parcați încărcătorul pe teren plat și conformați-

vă la notele despre întreținere și reparații. 
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➢ Slăbiți toate frânele. 

➢ Scoateți șuruburile de pe arborele de transmisie 

și scoateți-l de pe osia motoare. 

3.6 SPAȚIU DE STOCARE 

3.6.1 Înainte de depozitare 

La punerea utilajului în depozit pentru un timp îndelungat, 

asigurați-vă că procedați după cum urmează: 

1. Dacă este posibil, parcați încărcătorul pe teren plat. 

Blocați roțile pentru a împiedica rularea utilajului. 

Coborâți cupa pe sol și setați toate manetele de comandă 

în pozițiile OFF și neutră. Acționați maneta de comandă 

a supapei de frână sau apăsați comutatorul frânei de 

parcare pentru parcarea încărcătorului și blocați 

acoperitorile, geamurile și ușile cabinei. 

2. Spălați toate componentele încărcătorului și uscați-le. 

Pulverizați piesele expuse cu vopsea antirugină. 

Lubrifiați tot încărcătorul. Acoperiți suprafețele nevopsite 

(precum piesele expuse 

⚠ATENȚIE 

Dacă nu resetați frâna de parcare și părăsiți 

încărcătorul, trebuie să atașați un semn pentru 

avertizarea celorlalte persoane cum că frâna de 

parcare este invalidă. 

⚠ATENȚIE 

După scoaterea arborelui de transmisie, funcția 

frânei de parcare va deveni invalidă. Nu porniți 

motorul prin remorcare. Conformați-vă la toate 

reglementările aferente. 

m) După remorcare, parcați încărcătorul pe teren plat și 

blocați roțile pentru a preveni rularea, dacă este 

posibil înainte de desfacerea pârghiei de remorcare și 

a cablurilor de direcție. Reaplicați frâna de parcare 

dacă este desfăcută prin metoda mecanică. 
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ale cilindrului de ridicare sau ale cilindrului de direcție) 

cu un strat subțire de unsoare. 

3. Verificați presiunea pneurilor și evitați expunerea lor la 

lumină puternică. 

4. Umpleți rezervorul de carburant și rezervorul de ulei 

hidraulic până la marcaj. 

5. Scoateți cablul negativ de pe baterie și acoperiți-l sau 

scoateți-l de pe utilaj și depozitați-l separat. 

3.6.2 În timpul depozitării 

1. Depozitare zilnică 

a) Coborâți cupa pe sol și parcați utilajul pe teren drept. 

Depozitați utilajul într-un spațiu de depozitare cât 

mai uscat posibil. Dacă utilajul trebuie depozitat la 

exterior, acoperiți-l cu o prelată. 

b) Setați întrerupătorul demaror în poziția ON. 

c) Acționați pârghia de comandă (manșa) de 2~3 ori cât 

mai încet posibil. Această operație poate degaja 

presiunea reziduală din cilindri și tuburi și apoi setați 

pârghia de comandă în poziția mediană. 

d) Setați maneta de comandă a transmisiei în poziția 

neutră și puneți frâna de parcare în poziția de 

parcare. 

e) Setați întrerupătorul demaror în poziția OFF și apoi 

scoateți cheia și luați-o cu dvs. 

f) Legați bara de fixare dintre cadrele din față și din 

spate. 

g) Încuiați utilajul și luați cheile. 

2. Depozitare pe termen lung 

Depozitarea utilajului include depozitarea pe termen 

scurt și cea pe termen lung. Depozitarea pe termen scurt 

înseamnă pentru mai puțin de două luni și depozitarea pe 

termen lung înseamnă mai mult de două luni. Locul de 

depozitare trebuie să fie acoperit, ventilat, uscat și fără 

substanțe și gaze 
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corozive și nocive. Înainte de depozitare, piesele expuse 

și corozive trebuie acoperite cu unsoare. Înainte de 

depozitarea pe termen lung, suprafața corpului utilajului 

trebuie acoperită cu ceară și trebuie să se ia măsuri 

anticorozive. 

a) Neutilizat pentru o lună: 

➢ În plus față de măsurile de precauție din 

„Depozitare zilnică”, efectuați elementele de mai 

jos: 

➢ Porniți utilajul o dată pe săptămână și acționați 

echipamentul de lucru pentru ca utilajul să poată 

fi utilizat în orice moment. 

b) Neutilizat pentru peste o lună: 

➢ În plus față de măsurile de precauție din 

„Depozitare zilnică”, efectuați elementele de mai 

jos: 

➢ Verificați dacă există ulei la cantitatea 

specificată în fiecare poziție de ulei. Luați în 

calcul cantitatea de sol în sezonul ploios. Parcați 

încărcătorul pe un sol cât mai dur și mai înalt 

posibil.  

➢ Bateriile de acumulatoare trebuie scoase. 

⚠ATENȚIE 

Dacă locul de depozitare este umed și 

fierbinte pe timp de vară, bateria de 

acumulatoare trebuie depozitată în altă 

parte, într-un loc uscat, chiar dacă utilajul 

stă în depozit. Încărcați bateria de 

acumulatoare o dată pe lună. 

➢ Locurile (aranjamente pentru ventilație, filtre de 

aer) unde umezeala poate pătrunde ușor trebuie 

acoperite cu prelate. 

➢ Reglați presiunea de aer din pneuri la 
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presiunea standard. Verificați uzura și 

deteriorarea pneurilor. 

➢ Ridicați utilajul pe cricuri pentru a elimina 

sarcina de pe anvelope - ceea ce e cel mai bine. 

Dacă utilajul nu poate fi ridicat pe cricuri, 

verificați presiunea aerului o dată la două 

săptămâni pentru a menține presiunea la 

valoarea corespunzătoare. 

➢ Porniți motorul și efectuați verificarea o dată pe 

săptămână. După încălzirea suficientă, conduceți 

utilajul puțin înainte și înapoi. Dacă este operat 

echipamentul de lucru, ștergeți mai întâi 

unsoarea de pe tija pistonului. Acoperiți cu un 

strat subțire de unsoare după operare. 

3.6.3 După o depozitare pe termen lung 

Executați următoarele elemente după o perioadă de depozitare 

pe termen lung: 

1. Scoateți acoperitorile. 

2. Ștergeți unsoarea antirugină de pe piesele expuse. 

3. Goliți uleiul din carterul motorului, transmisie și osii. 

Curățați și schimbați cu ulei nou. 

4. Goliți corpurile străine de contaminare și apa din 

rezervorul de ulei și din rezervorul de carburant. 

5. Scoateți capacul cilindrilor de pe motor. Adăugați ulei în 

supapă și arborele brațului oscilant. Verificați starea de 

acționare a fiecărei supape. 

6. Instalați bateria de acumulatoare scoasă și conectați 

cablurile. 

7. Reglați presiunea aerului din pneuri la presiunea 

specificată. 

8. Efectuați controalele înainte de lucru. 

9. Încălziți motorul. 

10. Adăugați unsoare în fiecare articulație. 
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⚠ ATENȚIE 

Dacă încărcătorul este lipsit de întreținere în fiecare 

lună de depozitare, consultați-vă cu SDLG sau cu 

distribuitorii autorizați pentru asistență. 

4 ACCESORII 

Pentru cea mai bună utilizare a utilajului, este important să se 

aleagă accesoriile adecvate pentru o operație specifică. 

Conformați-vă la toate instrucțiunile din acest manual. 

Se presupune că proprietarul utilajului este responsabil pentru 

asamblarea accesoriilor, precum și pentru siguranța 

ansamblului utilaj-accesorii. 

Pentru mai multe detalii despre selectarea accesoriilor, 

contactați distribuitorii noștri autorizați pentru un exemplar al 

listei de accesorii. 

Rețineți că stabilitatea utilajului variază în funcție de tipurile 

de accesorii asamblate și densitatea obiectului lucrării. 

În cazul aprinderii bruște a motorului în timpul lucrului, puteți 

acționa manșa de comandă a sistemului hidraulic pentru 

coborârea în siguranță a accesoriilor pe sol. Este o funcție 

practică a utilajului nostru. 

⚠ AVERTISMENT 

• Risc de accidente fatale! 

• Ridicarea sau transportul incorect al accesoriilor 

poate produce pagube severe prin strivire, chiar 

accidente fatale. 

• Nu utilizați niciodată accesoriile ca să ridicați sau să 

transportați persoane. 
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5 A TREIA FUNCȚIE HIDRAULICĂ 

Asigurați-vă că uleiul hidraulic din accesoriul ce urmează să 

fie conectat este curat (nu prezintă corpuri străine și apă) și 

are aceleași specificații ca uleiul hidraulic utilizat pe utilaj. 

În desenul de la stânga, puteți vedea că există o articulație 

rezervată pentru a treia funcție hidraulică pe partea dreaptă a 

catargului, cealaltă articulație este pe stânga catargului. 

5.1 CONECTARE 

1. Urmați pașii (a~g) de la pagina 109 pentru asamblarea 

accesoriului pentru a treia funcție hidraulică. 

2. Așezați mai întâi accesoriul orizontal pe sol. 

3. Vezi pagina 132 pentru a afla cum să degajați presiunea 

din al treilea sistem de funcție hidraulică. 

4. Conectați furtunurile hidraulice la utilaj. 

⚠ ATENȚIE 

Înainte de a începe conectarea accesoriului, verificați 

întotdeauna funcția de comandă a accesoriului. 

⚠ AVERTISMENT 

• Pericol de vătămări corporale severe! 

• Dacă pârghia de blocare a sistemului hidraulic este 

dezactivată la acționarea comutatorului de opțiune 

automată/manuală, utilajul se poate mișca 

neașteptat, producând daune severe. 

• Acționați cu grijă pentru a evita pornirea 

accidentală a pârghiei (manșei). 
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5.2 DECONECTARE 

1. Coborâți mai întâi accesoriul pe sol. 

2. Vezi pagina 132 pentru a afla cum să degajați presiunea 

din al treilea sistem de funcție hidraulică. 

3. Deconectați furtunurile hidraulice ale accesoriului de pe 

utilaj. 

4. Asigurați-vă că accesoriul nu s-ar întoarce după 

deconectare. 

5. Urmați pașii (a~f) de la pagina 108 pentru dezasamblarea 

accesoriului pentru a treia funcție hidraulică de pe utilaj. 

6 DEGAJAREA PRESIUNII 

Presiunea reziduală din sistemul hidraulic va produce mari 

dificultăți la decuplarea furtunurile de ulei. Așadar, degajarea 

presiunii trebuie realizată înainte de deconectare. 

1. Opriți motorul. 

2. Treceți contactul de aprindere pe „ON”. 

3. Acționați manșa de comandă a sistemului hidraulic în 

fiecare poziție extremă și țineți-o în acea poziție pentru 

cel puțin 3 s. 

După degajarea presiunii, furtunurile se vor detașa. 

Coborâți accesoriul pe sol înainte de degajarea presiunii. 

Puteți desface piulița de siguranță dintre furtunul de ulei 

hidraulic și țeava de oțel pentru a degaja presiunea reziduală 

din sistemul hidraulic al accesoriului, strângeți piulița după 

degajare. Între timp, acordați atenție și observați accesoriul. 

Colectați uleiul hidraulic redundant. 



 
 
 

Manual de operare și întreținere pentru L958F 

 

7 SEMNALE CU MÂNA 

Semnalizatorul trebuie să folosească semnalele specificate cu 

mâna pentru a ghida operatorul când acesta are probleme de 

vizibilitate. 

Semnalizatorul trebuie să aleagă o viteză de semnalizare 

adecvată pentru ca operatorul să determine viteza de operare. 

Dacă există mai mult de un operator la fața locului care se 

folosește de același semnalizator, asigurați-vă că ați 

comunicat între voi în prealabil. 

Pornire 

Întindeți brațele orizontal, cu 

palmele în sus 

 

Ridicare 

Ridicați brațul drept cu palma 

înainte, desenați cercuri, încet, 

cu mâna 

Oprire 

Ridicați brațul drept cu palma 

înainte 

Coborâre 

Coborâți brațul drept cu palma 

înainte, desenați încet cercuri cu 

mâna 

Sfârșitul operației 

Țineți palmele apropiate și 

așezați-le în dreptul pieptului. 

Distanță verticală 

Indicați distanța cu mâinile 
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Deplasare înainte 

Îndoiți brațele cu palmele în sus, 

mișcați antebrațele încet și 

repetat spre corp 

Deplasare în spate 

Îndoiți brațele cu palmele în jos, 

mișcați antebrațele încet și 

repetat în jos 

Pericol (oprire în situații de 
urgență) 

Ridicați ambele brațe cu 

palmele înainte 

Operare în direcția indicată 

Întindeți brațul orizontal cu 

palma în jos și mișcați mâna 

încet înainte și înapoi 

Operare în direcția indicată 

Întindeți brațul orizontal cu 

palma în jos și mișcați mâna 

încet înainte și înapoi 

Distanță orizontală 

Indicați distanța cu mâinile 
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4 REPARAȚII ȘI  

ÎNTREȚINERE 

⚠ AVERTISMENT 

• Pericol de arsuri! 

• Piesele fierbinți ale utilajului pot produce arsuri. 

• Înainte de reglarea sau întreținerea utilajului, lăsați-

l întotdeauna să se răcească mai întâi. Purtați 

echipamente individuale de protecție pentru 

siguranță. 

Acest capitol prezintă câteva sarcini de întreținere care trebuie 

efectuate de operator pentru a păstra utilajul în stare bună de 

funcționare. Aceste sarcini de întreținere sunt generalizate în 

„tabelul de întreținere și graficul de lubrifiere”, gradele 

aferente de ulei și perioadele de întreținere sunt prezentate în 

format grafic la pagina 175. 

Sarcinile de întreținere care nu sunt specificate în acest manual 

este posibil să necesite execuția de către personalul instruit de 

întreținere sau cu echipamente speciale. Consultați-vă cu 

departamentul autorizat de întreținere pentru asistență. 

1 POZIȚIE DE ÎNTREȚINERE 

Înainte de a începe lucrările de întreținere la nivelul utilajului, 

trebuie să îl parcați pe un teren drept și tare, conform 

ilustrației din figura următoare. 

După finalizarea lucrărilor de întreținere, toate ecranele de 

protecție și apărătorile trebuie instalate în pozițiile inițiale și 

toate capotele de motor trebuie închise și blocate. 
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1. Așezați accesoriile pe sol. 

2. Opriți motorul și scoateți cheia din contact. 

3. Degajați presiunea din conducta sub presiune și 

rezervorul de ulei pentru a preveni accidentele. 

⚠ AVERTISMENT 

Dacă nu se reduce presiunea în sistem înainte de 

deschidere, uleiul va fi împroșcat la presiune înaltă 

și poate produce accidente cu vătămări corporale 

severe. 

4. Trebuie să se instaleze pe volan un avertisment galben cu 

negru (se pot folosi alte combinații de culori ale 

avertismentelor în diferite zone). 
5. Asigurați-vă că bara de blocare a cadrelor este cuplată. 

6. Apăsați butonul frânei de parcare astfel încât vehiculul să 

intre în starea de frânare de parcare și blocați în pene 

roțile încărcătorului. 
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7. Întrerupătorul de întrerupere al bateriei este închis. 

8. Lăsați utilajul să se răcească. 

2 INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE 

Înainte de a începe întreținerea utilajului, citiți cu atenție 

următoarele informații. 

2.1 NOTE ÎNAINTE DE REPARAȚII 

1. Reparațiile trebuie executate pe teren tare și drept. 

2. Dispozitivul de lucru trebuie să fie pe sol și cupa trebuie 

așezată la orizontală. 

3. Toate manetele de comandă (manșele) trebuie trecute în 

poziție neutră. 

4. Trageți în sus maneta frânei de parcare sau apăsați 

butonul frânei de parcare pentru a menține 

autoîncărcătorul pe roți în starea de frână de parcare 

cuplată. 

5. Puneți blocuri de împănare la roți. 

6. Blocați cadrele din față și din spate cu bara de blocare 

aferentă. 

3 CURĂȚAREA UTILAJULUI 

Utilajul trebuie curățat periodic cu produse tradiționale de 

îngrijire a vehiculelor, pentru a elimina suprafețele vopsite 

deteriorate și alte probleme ascunse de pe suprafața utilajului. 

⚠ AVERTISMENT 

Dacă trebuie să operați utilajul înainte să se răcească, 

acordați atenție lichidelor și componentelor fierbinți 

pentru a evita arsurile. 
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⚠ ATENȚIE 

În procesul de curățare, evitați utilizarea de produse 

caustice sau chimice de curățare pentru a proteja 

vopseaua de pe utilaj. 

Note pentru curățarea utilajului 

1. Plasați utilajul pentru curățare. 

2.  Respectați instrucțiunile furnizate pentru produsele de 

îngrijire a vehiculelor. 

3. Temperatura apei nu trebuie să depășească 60°C. 

4. Dacă este utilizat un pistol de apă la presiune ridicată 

pentru curățarea utilajului, păstrați o distanță între duza 

pistolului și utilaj de cel puțin 20~30cm. Presiunea prea 

mare sau apropierea prea mult de utilaj poate produce 

avarii. Luați măsuri adecvate pentru protejarea 

conductorilor electrici. 

5. Folosiți un burete moale. 

6. Ca ultimă etapă de curățare se permite numai clătirea cu 

apă. 

7. După curățare, lubrifiați din nou utilajul. 

8. Dacă este necesar, reparați suprafețele vopsite 

deteriorate. 

9. Verificați etichetele după curățare. Orice etichetă 

deteriorată sau dificil de citit trebuie înlocuită imediat. 

Consultați pagina 4 pentru mai multe detalii. 

⚠ ATENȚIE 

Îndepărtați în fiecare zi de pe utilaj materialele 

inflamabile acumulate, precum rumeguș, frunze și 

hârtie. Curățați deversările de carburant și lubrifianți și 

asigurați-vă că nu există în jur nicio cârpă îmbibată în 

ulei sau alte materiale inflamabile. 
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 4 ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚELOR VOPSITE 

Utilajul tinde să ruginească în medii umede și corozive. 

Recomandăm să întrețineți suprafețele vopsite la fiecare șase 

luni. Dacă nu vă puteți decide dacă mediul de lucru este 

coroziv, consultați distribuitorii autorizați pentru asistență. 

1. Curățați utilajul mai întâi. 

2. Aplicați Dinol 77B (sau un aditiv antirugină cu ceară 

transparentă echivalent) la o grosime de 70~80p pe 

suprafețele vopsite de întreținut. 

3. Aplicați Dinol 447 (sau echivalent) pentru protecția 

zonelor unde poate apărea uzura mecanică (cum ar fi 

suprafața de jos a apărătorii de noroi). 

Reparați suprafețele vopsite deteriorate: 

1. Curățați utilajul mai întâi. 

2. Verificați dacă există suprafețe vopsite deteriorate. 

3. Reparați suprafețele vopsite deteriorate în manieră 

profesionistă. 
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5 MOTOR 

5.1 VERIFICAȚI NIVELUL DE ULEI DE MOTOR 

Verificați nivelul de ulei la fiecare 10 de ore de lucru. 

 

1 Jojă de ulei  

2 Punct de umplere cu ulei 

de motor 

⚠ATENȚIE 

Verificați nivelul de ulei înainte de operare sau cu 15min 

după aprinderea motorului. 

1. Parcați utilajul pe teren plat. Toate manetele de comandă 

(manșele) trebuie trecute în poziție neutră. Trageți în sus 

maneta frânei de parcare sau apăsați butonul frânei de parcare 

pentru a menține autoîncărcătorul pe roți în starea de frână de 

parcare cuplată. Puneți blocuri de împănare la roți. 

2. Deschideți ușa din dreapta a capotei motorului. 

3. Scoateți joja de ulei, ștergeți-o și inserați-o, apoi scoateți-o din 

nou (efectuați operația cel puțin de două ori). 

4. Verificați și asigurați-vă că nivelul de ulei este în domeniul 

necesar marcat pe jojă. 

5. Reinstalați joja de ulei și închideți ușa laterală a capotei 

motorului. Pentru selectarea uleiului de motor, consultați 

pagina 174. 

5.2 ÎNLOCUIREA ULEIULUI DE MOTOR 

Înlocuiți uleiul de motor la fiecare 250 de ore de lucru (100 

de ore pentru înlocuirea inițială). 

1. Parcați utilajul pe teren plat. Toate manetele de comandă 

(manșele) trebuie trecute în poziție neutră. Trageți în sus 

maneta frânei de parcare sau apăsați butonul frânei de parcare 

pentru a menține autoîncărcătorul pe roți în starea de frână de 

parcare cuplată. Puneți blocuri de împănare la roți. Porniți 

motorul și lăsați-l în ralanti 
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și opriți-l după ce uleiul s-a încălzit la circa 20~40oC. 

2. Deșurubați bușonul de golire a uleiului (în partea de jos a 

motorului) și descărcați uleiul într-un recipient. 

3. Descărcați tot uleiul de motor și înșurubați la loc bușonul 

de golire. Deschideți ușa din dreapta a capotei motorului 

și umpleți motorul prin punctul de umplere cu uleiul de 

motor specificat. Porniți motorul și lăsați-l să meargă în 

gol și verificați filtrul de ulei și bușonul de golire pentru 

pierderi. 
4. Opriți motorul și verificați nivelul de ulei 15min mai 

târziu. 

5.3 ÎNLOCUIREA ELEMENTULUI DE FILTRU 

DE ULEI DE MOTOR 

⚠ AVERTISMENT 

• Pericol de arsuri! 

• Piesele și lichidele fierbinți ale utilajului pot produce 

arsuri. Așteptați întotdeauna să se răcească utilajul 

înainte de orice lucrări de întreținere. 

⚠ AVERTISMENT 

• Pericol de arsuri! 

• Uleiul fierbinte de motor poate produce arsuri. 

• Înainte de a manipula uleiul de motor fierbinte, 

lăsați-l întotdeauna să se răcească mai întâi. Purtați 

echipamente individuale de protecție pentru 

siguranță. 
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⚠ ATENȚIE 

• După înlocuirea elementului de filtru, motorul 

trebuie ținut în funcțiune la viteză mică de mers în 

gol pentru cel puțin 1min pentru asigurarea că 

motorul este lubrifiat complet înainte de a fi pus în 

funcțiune. 

• Înșurubarea mecanică prea strânsă a filtrului de 

ulei poate deteriora filetul sau poate afecta 

performanța de etanșare a filtrului. 

 

1 Filtru ulei de motor 

Filtrul trebuie înlocuit și la fiecare înlocuire a uleiului de 

motor. 

  

Demontare 

1. Curățați baza de montare a filtrului. Scoateți capacul 

filtrului de ulei de motor cu o cheie. 

Asamblare 

1. Umpleți elementul de filtru cu ulei de motor. Aplicați o 

cantitate corespunzătoare de ulei de motor nou pe 

garnitura de etanșare din cauciuc a noului element de 

filtru; 

2. Strângeți elementul de filtru cu mâna până ce atingeți 

baza de montare. Apoi strângeți elementul de filtru cu 

încă 3/4~1 cerc. 

3. Porniți motorul și verificați filtrul de ulei și bușonul de 

golire au pierderi. Eliminați problema dacă există. 



 
 
 

Manual de operare și întreținere pentru L958F 

 

1 Capac de umplere cu carburant 

6 SISTEM DE CARBURANT 

6.1 REALIMENTARE CU CARBURANT 

Gradul de curățenie al carburantului este esențial pentru 

evitarea avariilor de motor. 

1. Curățați zona din jurul capacului de umplere cu carburant 

înainte de a-l scoate. 

2. Evitați pulverizarea cu carburant la realimentare. Țineți 

curată partea superioară a rezervorului de carburant. 

Rumegușul îmbibat cu carburant și murdăria acumulată 

pe partea de sus a rezervorului de carburant vor produce 

pericole mari de incendii. 

3. Completați cu carburant în rezervorul de carburant în 

sezonul rece pentru a preveni pătrunderea apei 

condensate în rezervor. Pentru selectarea gradului de ulei, 

consultați pagina 174. 

1 Bușon de descărcare a uleiului 

6.2 DESCĂRCAREA CARBURANTULUI 

Goliți rezervorul de carburant la fiecare 100 de ore de lucru 

pentru eliminarea sedimentelor. 

Dacă se folosește carburant de proastă calitate la operarea 

utilajului, rezervorul de carburant trebuie curățat mai des. 

1. Așezați un vas corespunzător sub supapa de golire. 

2. Deschideți bușonul de descărcare. 

3. Descărcați toate sedimentele. 

⚠ ATENȚIE 

Utilajul este echipat cu un motor cu comandă 

electrică. Cerința pentru carburant este strictă. Veți 

umple cu motorină conformă cu standardul GB252-

2015, altminteri veți produce defecțiuni ale sistemului 

de carburant. 
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⚠ IMPORTANT 

Tratați lichidele descărcate și filtrele uzate în 

manieră ecologică și sigură. 

 

1 filtru de ventilație a rezervorului 
de carburant 

4. Instalați bușonul de descărcare. 

5. Instalați capacul de umplere. 

6.3 ÎNLOCUIREA FILTRULUI DISPOZITIVULUI DE 

VENTILARE A REZERVORULUI DE CARBURANT 

Filtrul de pe dispozitivul de ventilare al rezervorului de 

carburant se înlocuiește la fiecare 2000 de ore. 

Filtrul, uleiul și fluidul de lucru se elimină în manieră 

ecologică. Consultați pagina 75. 
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6.4 ÎNLOCUIREA FILTRELOR DE CARBURANT 

Filtrele trebuie și ele înlocuite la fiecare 500 ore de lucru. 

1. Așezați un vas adecvat sub filtre. 

2. Folosiți o cheie de filtre pentru scoaterea filtrului primar 

de carburant. 

3. Slăbiți capacul din piele. 

4. Scoateți filtrul secundar. 

5. Aplicați ulei de motor nou pe garniturile filtrului nou. 

Instalați și strângeți filtrele noi în conformitate cu 

instrucțiunile aferente de pe filtru.  

6. După înlocuire, asigurați-vă că goliți sistemul de 

carburant, conform prezentării de la pagina 138. 

1 Filtru primar de 
carburant 

2 Filtru secundar de 
carburant 

 

1 Aparat de deshidratare 

2 Pompă manuală (deasupra 
filtrului) 

6.5 DEPRESURIZAREA SISTEMULUI DE 

CARBURANT 

1. Puneți utilajul în poziția de întreținere, vezi pagina 132. 

2. Rotiți pompa manuală în sens contrar acelor de ceas în 

poziția de „pompare”. Acționați pompa cu mâna de circa 

200~300 de ori până ce simțiți că opune rezistență. Apoi 

acționați pompa încă de 20 de ori. Resetați pompa și rotiți-

o în sensul acelor de ceas pentru blocare. 

⚠ ATENȚIE 

Eliminați filtrele uzate în manieră ecologică. 

⚠ ATENȚIE 

Nu folosiți niciodată motorul demaror ca să goliți 

sistemul de carburant. 
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6.6 SEPARATOR DE CARBURANT-APĂ 

Dacă lampa de pe tabloul de bord pentru separatorul de 

carburant-apă devine galbenă, trebuie să aruncați apa. 

Trebuie să descărcați apa manual. 

Supapa de reținere de deasupra filtrului se folosește pentru a 

împiedica reîntoarcerea carburantului în rezervorul de 

carburant, astfel încât să se poată menține presiunea 

carburantului. Prin urmare, apa nu se poate descărca decât 

dacă pompați carburant ca să o forțați în afară. 

1. Puneți un capăt al furtunului într-un vas. 

2. Slăbiți portul de golire a apei pentru descărcarea apei, 

continuați să pompați carburant până la descărcarea 

completă a apei. 

3. Închideți portul de golire după operația de întreținere. 

Tratați filtrul și apa descărcată (cu carburant) în manieră 

ecologică. 

7 FILTRU DE AER PENTRU MOTOR 

Gradul de uzură a motorului depinde foarte mult de gradul de 

curățenie al aerului absorbit. Prin urmare, este prevăzut un 

filtru de aer care să împiedice pătrunderea prafului și a altor 

corpuri străine la interiorul motorului, care trebuie inspectat 

periodic și întreținut corespunzător. 

⚠ ATENȚIE 

Nu folosiți niciodată pompa manuală cât timp 

motorul este în funcțiune. 

3.  Activați alimentarea electrică, porniți motorul și lăsați-l 

să meargă în gol pentru câteva minute. Dacă nu se poate 

porni motorul, goliți iar sistemul de carburant. 
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7.1 CURĂȚAREA ȘI ÎNLOCUIREA ELEMENTULUI 

PRINCIPAL AL FILTRULUI DE AER DE PE MOTOR 

Înlocuiți sau curățați elementul principal și elementul de 

siguranță la fiecare 500 de ore de lucru sau înlocuiți-le și 

curățați-le când filtrul este înfundat și se aprinde lampa de 

avertizare de pe tabloul de bord. Scurtați intervalul de 

întreținere corespunzător dacă mediul de lucru este sever. 

Urmați instrucțiunile date de departamentul nostru autorizat 

de întreținere pentru curățarea elementului de filtru. Dar dacă 

un element de filtru a fost curățat de 5 ori sau este deteriorat, 

trebuie înlocuit. 

Curățare mecanică 

1. Trageți colierul și rotiți capacul de filtru pentru 

deschidere. 

2. Apăsați elementul de siguranță al filtrului cu 4 degete 

(pentru a preveni scoaterea lui concomitentă) și scoateți 

elementul principal al filtrului. 

3. Loviți elementul principal al filtrului de o suprafață 

moale și curată pentru curățare.  

4. Reasamblați elementul principal al filtrului și capacul. 

 

1 Filtru de aer 

2 Colier 

 

3 Element de siguranță al 
filtrului 

4 Element principal al 
filtrului 

Curățare cu aer comprimat 

1. Folosiți aer comprimat curat și uscat, la o presiune nu mai 

mare de 500kPa (5bari). Păstrați între duza pistolului de 

aer și suprafața de curățat o distanță de cel puțin 3~5cm 

(1~2in). 

2. Suflați elementul de filtru dinspre interior. 

3. Folosiți o lampă ca să verificați elementul de filtru după 

curățare. 

⚠ ATENȚIE 

Nu loviți niciodată elementul de filtru de suprafețe 

dure. 
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1 Capac de filtru 

2 Supapă de vid 

4. Dacă elementul de filtru prezintă găuri mici, zgârieturi, 

fisuri sau alte deteriorări, aruncați-l. 

5. Reasamblați elementul de filtru și capacul. 

7.2 ÎNLOCUIREA ELEMENTULUI DE SIGURANȚĂ 

AL FILTRULUI DE AER DE PE MOTOR 

Dacă elementul principal al filtrului se deteriorează în timpul 

lucrului, elementul de siguranță al filtrului va proteja. 

1. Elementul de siguranță al filtrului trebuie dezasamblat cu 

grijă pentru a împiedica pătrunderea de corpuri străine în 

motor.  

2. Verificați cu grijă dacă este instalat corect elementul 

principal al filtrului. 

⚠ ATENȚIE 

Pentru a descoperi mai ușor deteriorările, este mai 

bine să verificați elementul de filtru într-o cameră 

obscură. 

⚠ ATENȚIE 

• Elementul principal al filtrului trebuie mai 

degrabă înlocuit decât curățat la întreținere. 

• Dezasamblați elementul de siguranță al filtrului 

numai când trebuie înlocuit. 

⚠ ATENȚIE 

Curățați și capacul de filtru când curățați elementul 

principal al filtrului. 
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7.3 CURĂȚAREA CAPACULUI FILTRULUI DE AER 

DE PE MOTOR 

1. Dezasamblați capacul de filtru și supapa de vid. 

2. Goliți și curățați capacul și supapa. 

3. Reasamblați-le. 
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1 Port de umplere cu 
agent de răcire 

2 Capac de presiune 

8 SISTEM DE RĂCIRE 

8.1 VERIFICAREA NIVELULUI DE AGENT 

DE RĂCIRE 

Verificați nivelul de agent de răcire la fiecare 10 ore de 

lucru sau când indicatorul aferent de pe tabloul de bord 

indică o anomalie. 

Nivelul de agent de răcire trebuie să fie în domeniul marcat cu 

„MAX” și „MIN” pe rezervorul de expansiune pentru apă. 

8.2 ÎNLOCUIREA AGENTULUI DE RĂCIRE 

Înlocuiți agentul de răcire la fiecare 2000 de ore de lucru 

sau o dată pe an, oricare termen se împlinește primul. 

⚠ AVERTISMENT 

• Pericol! Pielea expusă poate fi arsă de agentul de 

răcire fierbinte. 

• Agentul de răcire fierbinte la presiune înaltă poate 

țâșni din rezervorul de expansiune pentru apă 

producând arsuri severe. 

Înainte de a deschide capacul de presiune al rezervorului de 

expansiune pentru apă, procedați după cum urmează: 

1. Opriți motorul. 

2. Lăsați motorul să se răcească.  

3. Rotiți capacul încet pentru a degaja presiunea internă. 

⚠ ATENȚIE 

• Risc de avariere a utilajului. 

• Agentul de răcire utilizat timp îndelungat (nu a fost 

înlocuit la timp) poate bloca sistemul de răcire și 

avariază motorul. 

Descărcare 

1. Opriți motorul și lăsați-l să se răcească. 
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1 Supapă de golire a agentului de 

răcire 

2. Deschideți capacul de presiune din partea de sus a 

rezervorului de expansiune pentru apă. 

3. Punctul de descărcare a agentului de răcire se află în colțul 

din stânga jos al radiatorului. 

4. Conectați un furtun la supapa de golire, puneți celălalt 

capăt al furtunului într-un vas adecvat. 

5. Deschideți supapa de golire pentru descărcarea agentului 

de răcire. 

6. Închideți supapa de golire și capacul de presiune după 

descărcare. 

Umplere 

Portul de umplere cu agent de răcire este pe rezervorul de 

expansiune pentru apă. 

1.  Umpleți cu agent de răcire până la marcajul „MAX”. 

⚠ ATENȚIE 

Sistemul de răcire trebuie să funcționeze sub presiune 

înaltă. Prin urmare, asigurați-vă că inelul de etanșare al 

capacului de umplere este intact și fiabil. 

2. Porniți motorul pentru încălzirea utilajului, până la 

descărcarea completă a aerului din sistemul de răcire. 

3. Opriți motorul și lăsați sistemul de răcire să se răcească, 

verificați din nou nivelul de agent de răcire. 

⚠ ATENȚIE 

Nu umpleți cu agent de răcire când motorul este prea 

fierbinte, altminteri blocul motor și capacul cilindrilor 

se pot fisura. 



 
 
 
 

Manual de operare și întreținere pentru L958F 
 

 

Curățarea radiatorului 

Radiatorul trebuie curățat periodic pentru a garanta o bună 

performanță de răcire. Verificați radiatorul în fiecare zi dacă 

mediul de lucru este prăfos. 

 

⚠ ATENȚIE 

• Țineți întotdeauna motorul oprit când curățați 

radiatorul. 

• Miezul radiatorului se poate deteriora ușor dacă 

operația de curățare nu este efectuată cu grijă. 

1 Radiator cu ulei hidraulic 

2 Radiator cu apă 

3 Răcirea aerului 

4 Radiator cu ulei de transmisie 

 

1. Deschideți capota motorului 

2. Folosiți aer comprimat ca să curățați radiatorul prin 

suflarea dinspre spate. 

3. Verificați și curățați radiatorul la interior. 

4. Închideți capota motorului. 

Verificați cureaua ventilatorului 

Verificați tensionarea curelei ventilatorului la fiecare 50 de ore 

de lucru. 

⚠ AVERTISMENT 

• Pericol de vătămări corporale severe. 

• Piesele în rotație sunt extrem de periculoase. Țineți 

motorul oprit când verificați tensionarea curelei 

ventilatorului. 

Verificați și reglați gradul de întindere a curelelor 

Verificați starea și gradul de întindere ale curelei de transmisie 

a compresorului de aer condiționat. 
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Verificați cureaua de transmisie a alternatorului de aer 

condiționat, cureaua de transmisie a pompei de agent de 

răcire, cureaua de transmisie a pompei de combustibil și 

cureaua de transmisie a ventilatorului. Verificați gradul de 

uzură a tijei de tragere. 
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9 SISTEM ELECTRIC 

Verificați luminile și indicatoarele vehiculului în fiecare zi. 

9.1 BATERIE DE ACUMULATOARE  

Tensiunea sistemului utilajului este c.c. 24V, conține două 

baterii de 12V în serie. 

9.2 ÎNTRERUPĂTOR ELECTRIC PRINCIPAL 

Întrerupătorul electric principal este un întrerupător basculant, 

vezi pagina 95. Dacă încărcătorul urmează să fie lăsat 

neutilizat pentru un timp îndelungat, trebuie să opriți 

întrerupătorul electric principal. 

9.3 ÎNTREȚINEREA BATERIEI DE 

ACUMULATOARE 

Utilajul este echipat cu baterii care nu necesită întreținere. 

Tot ce trebuie să faceți este să verificați bornele bateriei și 

îmbinările de cabluri la fiecare 250 de ore, să le curățați și să 

le ungeți cu vaselină (sau un agent anticoroziv echivalent) 

pentru protecție. 
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9.4 ÎNCĂRCAREA BATERIEI 

⚠ AVERTISMENT 

• Pericol de vătămări corporale severe. 

• Se poate produce un amestec de oxigen și hidrogen 

la încărcarea bateriei și scurtcircuitele sau flăcările 

deschise din apropiere, dacă există, pot conduce la 

explozii puternice. Încărcați întotdeauna bateria 

într-un loc bine aerisit. 

• Pericol de arsuri chimice severe! 

• Bateria conține acid sulfuric lichid, cu proprietăți 

corozive puternice. A se păstra la distanță de copii. 

Utilizatorul trebuie să poarte ochelari de protecție și 

mănuși din cauciuc la operarea bateriei. Dacă se 

împroșcă acid sulfuric în ochi, pe piele sau 

îmbrăcăminte, curățați imediat cu apă din 

abundență, mergeți la spital pentru tratament dacă 

este necesar. 

1. Conectați încărcătorul la baterie. 

⚠ ATENȚIE 

Tensiunea de încărcare trebuie să fie egală cu tensiunea 

nominală a bateriei. 

2. Încărcați cele două baterii la aceeași tensiune. 

3. Îndepărtați încărcătorului după încărcare. 

9.5 SUDURI 

⚠ ATENȚIE 

Operațiile de sudură trebuie efectuate de sudori care 

posedă calificarea și aptitudinile necesare. 
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Înainte de sudare trebuie urmate următoarele măsuri de 

precauție: 

• Întrerupeți alimentarea electrică din întrerupătorul electric 

principal. 

• Deconectați bornele bateriei (deconectați mai întâi polul 

negativ) pentru a evita explodarea bateriei. 

• Deconectați unitatea electronică. Dacă aveți nevoie de 

ajutor, contactați departamentul nostru autorizat de 

întreținere. 

• Legați aparatul de sudură la pământ și țineți-l aproape de 

punctul de sudură, cât mai departe posibil  de lagăre și 

asigurați-vă că nu va trece curentul prin ele. 

Vezi pagina 57 pentru mai multe instrucțiuni. 

9.6 RELEE ȘI SIGURANȚE FUZIBILE 

Releele și siguranțele fuzibile sunt în cutia de siguranțe 

fuzibile în stânga, la spatele scaunului operatorului. Pe cutia 

de siguranțe fuzibile este lipită o etichetă care indică toate 

aparatele electrice conectate. 

Nu instalați niciodată o siguranță fuzibilă care are un curent 

nominal mai mare decât valoarea de pe etichetă. 

Dacă un releu este defect, îl puteți schimba cu un alt releu 

neimportant, pentru urgențe. 

Pentru mai multe informații despre relee și siguranțe fuzibile, 

vezi pagina 100. 

⚠ ATENȚIE 

Este strict interzisă execuția de suduri cu sistemul electric 

sub tensiune. Dacă sunt necesare suduri, catodul bateriei 

de acumulatoare trebuie întrerupt și trebuie scoase toate 

fișele de conectare de pe toate ECU; altminteri, va fi 

avariat sistemul de comandă de la nivelul întregului 

utilaj. 
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⚠ATENȚIE 

Becul conține mercur. Becurile uzate trebuie manipulate 

în conformitate cu codurile locale de reglementare și de 

mediu. 

 

1 Port de realimentare pentru 

transmisie 

2 Ștuț de umplere pe cutia de 

transfer 

3 Indicator de nivel pentru 

uleiul cutiei de viteze 

4 Indicator de nivel pentru uleiul 

de angrenaje de transfer 

10 CUTIE DE TRANSMISIE 

10.1 VERIFICAREA NIVELULUI DE ULEI 

Verificați nivelul de ulei la fiecare 50 de ore de lucru. 

1. Parcați utilajul pe teren nivelat și treceți maneta de 

comandă a transmisiei în poziția neutră „N”. Trageți 

maneta de comandă manuală a supapei de frână sau 

apăsați comutatorul frânei de parcare pentru aplicarea 

frânei. Blocați anvelopele în față și în spate. 

2. Temperatura cutiei de transmisie este în domeniul 

temperaturii de funcționare. 

3. Porniți motorul și lăsați-l în ralanti la circa 700rpm 

pentru 2-3 minute. 

4. Introduceți joja de ulei în conducta de ulei și strângeți. 

Apoi scoateți joja pentru citirea nivelului de ulei (cel 

puțin de două ori). 

5. Cutie de transmisie 

Când temperatura uleiului este între 50°C~60°C, nivelul 

de ulei trebuie să fie între scara inferioară și cea mediană. 

Când temperatura uleiului este între 70°C~90°C, nivelul 

de ulei trebuie să fie între scara superioară și cea 

mediană. 

6. Cutie de transfer 

9.7 ÎNLOCUIREA BECULUI 

Înlocuirea becului și alte lucrări de întreținere la nivelul 

luminilor de lucru trebuie efectuate de departamentul nostru 

autorizat de întreținere. 
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Când temperatura este peste 50°C, nivelul de ulei trebuie 

să fie între gradația inferioară și cea superioară de pe 

vernier. 

7. Dacă nivelul de ulei nu este în domeniile definite, 

umpleți cu ulei de transmisii hidraulice stipulat. Alegerea 

uleiului de transmisii hidraulice se găsește la pagina 174. 
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10.2 ÎNLOCUIRE ULEI NOU 

Înlocuiți uleiul la fiecare 1000 de ore de lucru (100 de ore de 

lucru pentru înlocuirea inițială). 

⚠ AVERTISMENT 

• Când motorul se oprește din rotație, în principiu, 

nivelul de ulei de transmisie va crește și va crește și 

mai mult în condițiile de instalare a cutiei de viteze. 

Uleiul de angrenaje de transfer este fierbinte 

indiferent că motorul este sau nu în ralanti! 

• Verificarea nivelului cu utilajul rece este pentru 

asigurarea că transmisia, convertizorul de cuplu au 

un flux de circulație corespunzător; decideți nivelul 

la capătul standard pentru a întruni cerința pentru 

ulei fierbinte. 

⚠ AVERTISMENT 

Temperatura uleiului de transmisie poate fi ridicată. 

Purtați îmbrăcăminte de protecție și executați operațiile 

cu grijă pentru a preveni accidentările. 
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⚠ AVERTISMENT 

• Umplerea cu ulei trebuie efectuată cu atenție și nu 

când uleiul este rece, cel mai bine, temperatura 

uleiului la descărcare trebuie să fie de circa 40 °C. 

Când umpleți cu ulei, nu numai uleiul de transmisie 

din rezervor trebuie să fie curat, ci și cel din radiator 

și din conducta de ulei. 

• Înainte de umplerea cu ulei de transmisie conform 

prevederilor pentru ulei, prin adăugarea cantității 

corespunzătoare de ulei, trebuie luate în considerație 

prima reumplere, răcitoarele, filtrele, tubulatura și 

volumul de ulei umplut în convertizor. Cantitatea de 

carburant este mai mare decât cantitatea de motorină 

convențională. 

• Dacă se constată că uleiul uzat este murdar, nu 

trebuie să se umple direct cu ulei, ci trebuie să se 

scoată și filtrul grosier din laterală și să se curețe 

piesele. Dacă prezintă o cantitate mare de pulberi 

metalice sau fragmente, contactați personalul de 

întreținere. 

• Pentru instalarea variatelor piese demontate, 

adăugați o cantitate mică de ulei de transmisii 

hidraulice, porniți motorul, lăsați-l în ralanti pentru 3 

până la 5 minute pentru degajarea uleiului de pe 

fundul băii de ulei. Pentru reinstalare, urmați 

prevederile pentru ulei. 
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1 Bușon de golire pentru 
uleiul cutiei de viteze 

2 Orificiu de golire pentru 
uleiul de angrenaje de 
transfer 

1. Parcați utilajul pe un teren nivelat, în poziția pentru 

service și treceți maneta de comandă a transmisiei în 

poziția neutră. Trageți maneta de comandă manuală a 

supapei de frână sau apăsați comutatorul frânei de parcare 

pentru aplicarea frânei. Blocați anvelopele în față și în 

spate. 

2. Cutia transmisiei trebuie să fie la temperatura de lucru. 

Slăbiți bușonul de golire pentru ulei din laterala cutiei de 

transmisie și de pe angrenajele de transfer pentru 

descărcarea uleiului și colectați-l într-un recipient. 

3. Evacuați tot uleiul și curățați uleiul de pe bușonul de 

golire, cuta de transmisie și angrenajele de transfer. 

Instalați o garnitură de etanșare pe bușonul de golire când 

îl înșurubați la loc. 

4. Deschideți capacul ștuțului de umplere cu ulei de pe cutia 

de transmisie și cutia de transfer din stânga 

încărcătorului. Umpleți cu uleiul de transmisii hidraulice 

definit și apoi fixați la loc capacul ștuțului. 

5. Porniți motorul și lăsați-l în ralanti. Umpleți cu ulei până 

ce nivelul acestuia ajunge între scara de jos și cea 

mediană. 

6. Toate vitezele trebuie selectate o dată. 

7. Verificați nivelul de ulei. Dacă nivelul de ulei este mic, 

umpleți din nou. 

8. Închideți capacul ștuțului de umplere. 



 
 
 
 

Manual de operare și întreținere pentru L958F 
 

10.3 ÎNLOCUIREA TRANSMISIEI 

FILTRU DE ULEI  

Înlocuiți filtrul de ulei la fiecare 1000 de ore de lucru (10 

de ore de lucru pentru înlocuirea inițială). 

 

1 Filtru pentru uleiul de transmisie 

⚠ AVERTISMENT 

• La înlocuirea uleiului de transmisie trebuie schimbat 

și filtrul de ulei de transmisie. 

• În timpul lucrului zilnic trebuie să se acorde atenție 

dacă este deschisă supapa de siguranță de ocolire a 

filtrului, pentru că deschiderea supapei de siguranță 

pe un interval lung de timp va duce la pierderea 

filtrului. 

• Filtrul constituie o garanție importantă pentru 

asigurarea gradului de curățenie a uleiului de 

transmisie. Operarea normală a supapei de reglare a 

transmisiei este strâns legată de curățenia uleiului de 

lubrifiere. 

• Trebuie să se acorde atenție instalării, transportului 

și depozitării filtrului! Nu trebuie să se utilizeze filtre 

deteriorate. 

• La instalarea filtrului, trebuie să se evite solicitările 

externe și să se acorde atenție să nu fie prea strâns. 

1. Așezați un vas curat sub filtru și folosiți o cheie pentru 

scoaterea filtrului. 

2. Instalați filtrul nou și strângeți-l în conformitate cu 

instrucțiunile de pe filtru. 

Eliminați filtrele uzate în manieră ecologică. 
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10.4 CURĂȚAȚI SITA DE ASPIRAȚIE A ULEIULUI 

DE PE CUTIA DE TRANSMISIE 

Curățați sita de filtrare a uleiului la fiecare 1000 de ore de 
lucru. 

Sita de aspirație a uleiului se află pe fundul cutiei de 

transmisie. 

1. Scoateți capacul și sita de aspirație a uleiului și curățați 

piesele interne. Verificați și asigurați-vă că nu sunt 

deteriorate piesele. 

2. Instalați o garnitură nouă de etanșare între capac și cutia 
de transmisie 

3. Reasamblați sita de aspirație. 
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11 OSIE MOTOARE 

11.1 VERIFICAREA NIVELULUI DE ULEI 

Deoarece este foarte dificil ca robineții de purjare de pe 

puntea din față și de pe spate să fie în poziție orizontală 

simultan, nivelul de ulei de pe punte față și punte spate va fi 

verificat separat. 

1. Încărcătorul va fi dus pe un teren plan, deplasat încet astfel 

încât scara de pe fața roții de pe una din osiile motoare să 

ajungă în poziție orizontală. Robinetul de purjare din 

apropierea roții se va afla sub scară, conform ilustrației din 

figură. Se va opri motorul și levierul schimbătorului de 

viteze va fi în poziția neutră. Se apasă comutatorul frânei 

de parcare sau maneta de comandă a frânei de parcare este 

trasă în sus, se instalează opritoare în fața și în spatele 

anvelopelor. 

2. Se vor elibera zonele din preajma robinetului de purjare 

din apropierea roții pe ambele laturi ale osiei motoare și a 

robinetului de purjare din centrul carcasei osiei motoare, 

iar robinetul va fi demontat pentru observare.  Nivelul de 

ulei de la interiorul osiei motoare va fi în partea de jos a 

portului de descărcare a uleiului de pe roată sau ștuțul de 

umplere cu ulei de pe carcasa punții. Dacă nivelul de ulei 

este mai mic decât partea de jos a portului de ulei, se va 

adăuga uleiul de angrenaje stipulat. Selectarea uleiului 

pentru angrenaje este indicată în „P184 Tabel de selectare 

a uleiurilor”, similar ca mai jos. 

3. Verificarea nivelului de ulei va fi realizată pentru osia 

motoare de pe spate conform operațiilor de mai sus. 

 

1 Scară 

2 Robinet de purjare aproape 
de 
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⚠ATENȚIE 

La verificarea, întreținerea, testarea și reglarea utilajului, 

trebuie pregătit un vas adecvat pentru colectarea 

lichidelor după demontarea conductei de ulei hidraulic sau 

la desfacerea pieselor care au lichide la interior. În plus, 

toate lichidele trebuie eliminate conform legilor și 

reglementărilor locale. Golirea de ulei trebuie executată 

după ce vehiculul a fost condus o anumită perioadă astfel 

încât impuritățile depuse în carcasa osiei motoare să fie 

suspendate corespunzător. 

 

1 Robinet de purjare de pe carcasa 
osiei motoare 

2 Robinet de purjare de pe carcasa 
osiei motoare 

⚠AVERTISMENT 

Uleiul pentru angrenaje poate fi la temperaturi ridicate. Se 

vor purta echipamente de protecție și operația va fi 

executată cu grijă pentru a se evita vătămările corporale. 

1. Încărcătorul va fi dus pe un teren drept pentru funcționare 

în gol pentru circa zece minute, apoi va fi deplasat încet, 

astfel încât robinetul de purjare de pe fața de la capătul 

roții osiei motoare de pe față să fie în cea mai joasă 

poziție. 

2. Motorul este oprit; levierul schimbătorului de viteze este 

în poziția neutră. Se apasă comutatorul frânei de parcare 

sau maneta de comandă a frânei de parcare este trasă în 

sus, se instalează opritoare în fața și în spatele 

anvelopelor. 

3. Robineții de purjare de pe cele două fețe de capăt ale roții 

osiei motoare de pe față și robinetul de purjare din centrul 

fundului carcasei osiei vor fi deschiși pentru descărcarea 

uleiului, care va fi colectat în vas. 

4. Uleiul uzat va fi evacuat complet. Robinetul de purjare 

din centrul fundului carcasei osiei va fi strâns. 

11.2 ÎNLOCUIREA ULEIULUI PENTRU 

ANGRENAJE 

Uleiul de angrenaje va fi înlocuit la fiecare 1000 de ore (prima 

dată: la 100 de ore). 
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5. Se va porni motorul, va fi anulată frâna de parcare și 

încărcătorul se va deplasa încet astfel încât gura de 

descărcare a uleiului de pe fața de capăt a roții să fie sub 

poziția orizontală a arborelui. Apoi, se va opri motorul și 

levierul schimbătorului de viteze va fi pus în poziție 

neutră. Se apasă comutatorul frânei de parcare. 

6. Se va umple cu uleiul de angrenaje stipulat pe la gura de 

descărcare a uleiului de pe cele două fețe de capăt ale roții 

osiei motoare de pe față și gura de descărcare a uleiului 

din centrul carcasei osiei. Se va verifica din nou nivelul 

de ulei. 

7. Se vor strânge robineții de purjare de pe ambele fețe ale 

roții de pe osia motoare din față și din centrul carcasei 

osiei motoare. 

8. Uleiul de angrenaje din osia motoare de pe spate va fi 

înlocuit conform procedurii de mai sus. 

11.3 LUBRIFIEREA ARBORILOR DE TRANSMISIE 

ȘI A LAGĂRELOR DE SUSȚINERE 

Aplicați unsoare pe arborii de transmisie și pe lagărele de 

susținere la fiecare 10 ore de lucru. Vezi pagina 170. 
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12 SISTEM DE FRÂNARE 

Utilajul a adoptat un sistem de frânare hidraulic. Folosește 

același rezervor de ulei hidraulic ca și sistemul hidraulic de 

lucru și sistemul hidraulic de direcție. 

Pentru verificarea nivelului de ulei hidraulic și schimbarea 

uleiului hidraulic, vezi pagina 161. 

Trebuie să degajați presiunea din sistem înainte de orice 

inspecție, dezasamblare sau lucrare de întreținere, ceea ce se 

poate realiza prin oprirea motorului și apăsarea repetată a 

pedalei de frână (de 30-40 de ori). 

⚠ AVERTISMENT 

• Risc de jeturi la presiune înaltă. 

• Presiunea reziduală din sistemul de frânare poate 

produce împroșcarea cu ulei la presiune ridicată, 

ceea ce conduce la avarii severe, chiar și motorul se 

oprește. 

1.  Înainte de orice lucrări de întreținere la sistemul de 

frânare, asigurați-vă că ați degajat presiunea în prealabil. 

2.  Acumulatoarele aruncate trebuie gestionate de personalul 

de service pentru descărcarea presiunii și a energiei 

înainte de casare. Încălzirea acumulatorului va crea 

pericole de explozii! 

12.1 INSPECȚIA DISCULUI FRÂNEI DE SERVICIU 

Verificați grosimea discului de frână și gradul de uzură a 

plăcuțelor de frână. Dacă plăcuțele sunt uzate complet, trebuie 

înlocuite de departamentul nostru autorizat de întreținere. 
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⚠ AVERTISMENT 

• Pericol de strivire! 

• Utilajul se poate deplasa brusc, producând vătămări 

corporale severe. 

• Nu efectuați testul frânei de parcare când sunt 

persoane irelevante în zona de pericol. 

După întreținere, verificați după cum urmează: 

1. Porniți utilajul, intrați în viteza F3. Verificați frâna de parcare, 

asigurați-vă că clapeta de frână este deschisă complet și că 

utilajul rămâne inert. 

2. Verificați și asigurați-vă să nu existe mesaje de eroare. 

3. Dacă apar mesaje de eroare pe tabloul de bord și utilajul nu 

rămâne inert în viteza F3, contactați departamentul nostru 

autorizat de întreținere. 

12.2 INSPECȚIA FRÂNEI DE PARCARE 
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13 ANVELOPE 

13.1 INSPECȚIA PRESIUNII PNEURILOR 

 

⚠ AVERTISMENT 

• Pericol de explozii! 

• La umflarea pneurilor instalate pe o jantă de tip 

demontabil, pot apărea explozii, conducând la 

vătămări corporale severe. 

• Nu stați în apropierea roții când umflați pneuri 

instalate pe jante demontabile. Când umflați 

pneurile, puteți folosi duza de aer de blocare 

automată și un furtun suficient de lung astfel încât 

să puteți sta în afara zonei de pericol. Când umflați 

pneurile, verificați să nu existe nicio persoană în 

zona de pericol. 

Recomandăm umflarea pneurilor la presiunea recomandată, 

vezi pagina 176. Este posibil să fie necesară ajustarea presiunii 

de umflare la modificarea condițiilor de drum, dar asigurați-vă 

că nu depășiți presiunea maximă admisă impusă de 

producătorul pneurilor. 

Pneurile au fost umflate la presiunea necesară înainte de 

livrare, dar recomandăm să verificați oricum presiunea și să o 

ajustați înainte de prima punere în funcțiune. 

⚠ AVERTISMENT 

• Pericol de explozii! 

• Încercarea de a repara sau de a suda o jantă de roată 

asamblată cu pneul umflat poate produce fisurarea 

sau explodarea pneului, ceea ce poate conduce la 

vătămări corporale severe. 

Numai tehnicienilor instruiți li se permite să repare pneurile și 

jantele de roată. 
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Următoarele instrucțiuni sunt adecvate pentru presurizarea 

unui pneu umflat insuficient. Dacă pneul a pierdut toată 

presiunea, trebuie gestionat de un tehnician instruit. 

1. Verificați presiunea pneurilor numai când încărcătorul 

este răcit și neîncărcat. 

2. Țineți personalul irelevant departe de zona de pericol (în 

fața jantei de roată). 

3. Stați departe de pneuri. Asamblarea unei roți cu jantă de 

tip deschis poate produce explozii și conduce la vătămări 

corporale severe, chiar decese. 

4. Folosiți un furtun de aer lung (cu mandrină pneumatică 

autoblocantă) ca să conectați pneul și aparatul de umflare, 

astfel încât să puteți sta în afara zonei de pericol. 

5. Roata de rezervă trebuie așezată pe sol la umflare, fără să 

i se modifice piesele originale. 

6. Dacă presiunea pneurilor instalate pe utilaj este mai mică 

de 80% din presiunea normală, iar janta de roată sau 

anvelopa este deteriorată, nu umflați pneurile direct. 

13.2 VERIFICAȚI ȘI STRÂNGEȚI PIULIȚELE DE 

JANTĂ 

Dacă roata a fost dezasamblată pentru întreținere sau din alte 

motive, trebuie să verificați condițiile de strângere a piulițelor 

de roată după 10 ore de lucru. 
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14 SISTEM ȘTERGĂTOR DE GEAM FAȚĂ 

14.1 REZERVOR SPĂLĂTOR DE PARBRIZ 

Rezervorul spălătorului se află în partea frontală a cabinei, pe 

stânga. 

1. Dacă există riscul de îngheț, asigurați-vă că aveți o 

cantitate suficientă de antigel în rezervor. 

2. Completați dacă este necesar. 

15 A/C 

Înlocuiți elementul de filtru de aer condiționat la fiecare 

500 de ore de lucru. 

Dacă mediul de lucru este advers și volumul de aer tot este 

insuficient după curățarea elementului de filtru prin lovire sau 

cu aer comprimat, trebuie înlocuit. 

Duceți sistemul de aer condiționat la inspecție o dată pe an la 

atelierul nostru autorizat de întreținere. Pentru instrucțiuni 

despre tratarea agentului frigorific, vezi pagina 62. 

15.1 VERIFICAREA CURELEI DE TRANSMISIE 

Verificați tensionarea curelei ventilatorului la fiecare 50 de 

ore de lucru. 

 

1 Element de filtru de aer condiționat 

 

⚠AVERTISMENT 

• Pericol de vătămări corporale severe. 

• Piesele în rotație sunt extrem de periculoase. Țineți 

motorul oprit când verificați tensionarea curelei. 

1 Curea compresor de aer condiționat 

Verificați periodic gradul de uzură și de întindere al curelei de 

transmisie a compresorului de aer condiționat. 
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1 Evaporator 

2 Condensator 

⚠ ATENȚIE 

Nu spălați niciodată condensatorul cu apă la înaltă 

presiune. 

Curățați periodic condensatorul urmând pașii de mai jos: 

1. Deschideți capacul condensatorului. 

2. Folosiți aer comprimat pentru suflarea condensatorului 

din jos în sus. 

3. Închideți capacul condensatorului. 

⚠ ATENȚIE 

Dacă presiunea sistemului este extrem de mare din 

cauza blocării condensatorului, aerul condiționat se va 

opri. Trebuie să curățați mai întâi condensatorul înainte 

de repornirea sistemului. 

⚠ATENȚIE 

Nu spălați niciodată evaporatorul cu apă la înaltă 

presiune. 

15.2 CURĂȚAREA CONDENSATORULUI 

15.3 CURĂȚAREA EVAPORATORULUI 

Curățați evaporatorul periodic. Evaporatorul nu trebuie 

scos pentru curățare. Folosiți mai degrabă o perie moale 

decât aer comprimat. 

Înainte de curățare, trebuie să scoateți capacul 

evaporatorului și elementul de filtru de aer condiționat. 

Reasamblați-le după curățare. 

Pentru o curățare mai temeinică, evaporatorul trebuie scos 

de pe baza de montare, operație care trebuie efectuată de 

atelierul nostru autorizat de întreținere. 
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16 SISTEM HIDRAULIC 

Sistemul hidraulic de lucru, sistemul de frânare și sistemul de 

direcție folosesc același rezervor de ulei hidraulic. 

Toate operațiile de la nivelul sistemului hidraulic necesită un 

grad de curățenie extrem de ridicat. Chiar și cele mai mici 

particule pot conduce la avarierea sau blocarea sistemului. 

Supapa de limitare a presiunii din sistemul hidraulic a fost 

reglată la valoarea corectă înainte de livrare. Producătorul va 

anula imediat garanția din cauza modificărilor neautorizate. 

16.1 VERIFICAREA NIVELULUI DE ULEI 

HIDRAULIC 

Verificați nivelul de ulei hidraulic la fiecare 50 de ore de 

lucru. 

1. Parcați utilajul pe teren drept, așezați cupa dreaptă pe sol 

și țineți cadrele din față și din spate aliniate. 

2. Verificați nivelul de ulei hidraulic cu ajutorul 

indicatorului de nivel de ulei tip bară. Nivelul de ulei este 

adecvat dacă indicatorul este în zona scalei din mijloc ±2 

în stare normală. Dacă nivelul de ulei este mai mic decât 

scara din mijloc -2, deschideți filtrul ștuțului de umplere 

din partea de sus a rezervorului de ulei și adăugați uleiul 

hidraulic necesar, selectat prin consultarea paginii 174. 

 

1 Indicator nivel de ulei 

2 Supapă de golire a uleiului 

(supapă cu bilă) 

3 Element de filtru ștuț de 

umplere cu ulei (cu blocaj) 

4 Filtru de ventilare (aer) 

5 Element de filtru de ulei pe retur 
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⚠ AVERTISMENT 

La înlocuirea uleiului, aveți grijă dacă trebuie să operați 

utilajul. Trebuie respectate cu strictețe toate măsurile de 

precauție pentru siguranță. 

• Parcați utilajul pe teren drept și solid; goliți cupa și 

treceți maneta de comandă a transmisiei în poziția neutră. 

Apăsați comutatorul frânei de parcare pentru cuplarea 

frânei de parcare, porniți motorul și lăsați-l să meargă în 

gol pentru 10min, acționați repetat manșa de comandă a 

sistemului hidraulic pentru ridicarea și coborârea 

catargului, înclinarea înainte și înapoi a cupei. 

• Ridicați catargul în poziția cea mai de sus și apoi înclinați 

în spate cupa în poziție maximă, apoi opriți motorul. 

• Acționați manșa de comandă a sistemului hidraulic 

pentru a înclina ușor cupa înainte pentru descărcarea 

uleiului din cilindrul cupei. După ce cupa ajunge în 

poziție extremă, acționați manșa de comandă a sistemului 

hidraulic pentru a lăsa catargul ușor în jos 

⚠ AVERTISMENT 

La înlocuirea uleiului, acordați o atenție deosebită 

gradului de curățenie al uleiului, nu permiteți 

pătrunderea niciunui corp străin în sistemul hidraulic. 

⚠ AVERTISMENT 

La înlocuirea uleiului, trebuie luate măsurile 

corespunzătoare pentru operatori de protecție împotriva 

opăririi cu uleiuri fierbinți. 

16.2 ÎNLOCUIREA ULEIULUI HIDRAULIC 
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pentru a descărca uleiul din cilindrii catargului. 

• Deschideți supapa de golire de pe fundul rezervorului de 

ulei hidraulic pentru descărcarea uleiului în recipient 

(Deschideți capacul de umplere al rezervorului pentru 

accelerarea procesului de golire). 

• Scoateți capacul cu flanșă de pe fundul rezervorului de 

ulei hidraulic, curățați rezervorul de ulei hidraulic la 

interior și elementele de filtru de la interior și înlocuiți 

elementele de filtru deteriorate. 

• Reasamblați capacul cu flanșă și închideți supapa de 

golire. 

• Adăugați uleiul hidraulic specificat în rezervor la nivelul 

necesar; nu scoateți elementul de filtru al ștuțului de 

umplere cu ulei când adăugați ulei. 

• Porniți motorul, acționați manșa de comandă a sistemului 

hidraulic pentru ridicarea și coborârea catargului, 

înclinarea înainte și înapoi a cupei până în poziție maximă 

de 2~3 ori respectiv pentru umplerea cu ulei a cilindrilor 

și conductelor de ulei. Apoi porniți motorul și lăsați-l în 

viteză de ralanti pentru 5min ca să goliți sistemul. 

• Opriți motorul și verificați nivelul de ulei; adăugați dacă 

este insuficient. 

16.3 ÎNLOCUIREA ELEMENTULUI DE SIGURANȚĂ 

AL FILTRULUI DE AER DE PE MOTOR 

Înlocuiți elementul de filtru la fiecare 1000 de ore de lucru. 

Filtrul de aer este de unică folosință; a nu se reutiliza după 

curățare. 

16.4 ÎNLOCUIREA ELEMENTULUI DE FILTRU DE 

PE RETURUL DE ULEI 

Înlocuiți elementul de filtru la fiecare 1000 de ore de lucru. 

1. Scoateți capacul și apărătoarea capacului. 

2. Scoateți filtrul. 

3. Instalați noul filtru. 

4. Verificați inelul de etanșare când asamblați apărătoarea 

capacului. 
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⚠ AVERTISMENT 

• Pericol de vătămări corporale severe. 

• Acumulatorul este încărcat cu azot la înaltă presiune. 

Operarea incorectă poate produce explozii și 

conduce la vătămări corporale severe. 

• Numai tehnicienilor de service calificați li se permite 

să opereze acumulatorul. 

Pașii de degajare a presiunii din acumulatoarele din sistemul 

de frânare și sistemul servo: 

Sistem de frânare 

1. Opriți motorul. 

2. Apăsați repetat pedala de frână (30~40 de ori). 

Sistem servo 

1. Opriți motorul. 

2. Treceți contactul de aprindere pe ON. 

3. Acționați manșa de comandă a sistemului hidraulic 

înainte și înapoi de mai multe ori 

⚠ ATENȚIE 

Acumulatoarele uzate trebuie gestionate de atelierul de 

întreținere pentru degajarea presiunii. 

16.5 DEGAJAREA PRESIUNII DIN 

ACUMULATOR 
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17 LUBRIFIERE 

17.1 LUBRIFIEREA LAGĂRELOR 

Lubrifierea periodică și corectă poate prelungi cu mult durata 

de viață utilă a lagărelor și arborii de pinioane. 

Lubrifierea lagărelor are două scopuri: 

1. Adăugarea de unsoare pe un lagăr poate reduce frecarea 

dintre arbore și bucșa portantă. 

2. Înlocuiți unsoarea veche (cu impurități). Unsoarea poate 

absorbi murdăria și previne pătrunderea murdăriei și a 

apei în lagăr. 

Curățați pompa de ungere și punctul de injectare înainte de 

adăugare, pentru a evita pătrunderea murdăriei și a nisipului la 

interior odată cu unsoarea. 

Adăugați unsoare până ce unsoarea nouă iese prin zona de 

etanșare. 

18 REGULI DE UTILIZARE PENTRU ULEIURI, 

CARBURANT ȘI AGENTUL DE RĂCIRE 

18.1 CARBURANT 

1. Pompa de carburant este un instrument de precizie. În 

cazul în care carburantul este amestecat cu apă sau 

murdărie, pompa de carburant nu va funcționa normal. 

2. Nu permiteți niciodată pătrunderea impurităților sau a 

agenților de contaminare la interiorul sistemului când 

schimbați filtrele de carburant sau când adăugați 

carburant. 

3. Alegeți cu strictețe tipul de carburant conform 

recomandărilor din prezentul manual. 

4. Carburantul poate îngheța la temperaturi scăzute (în 

special temperaturi mai mici de 5°F (-15°C)). Deci, poate 

fi necesar să înlocuiți tipul sau amestecul de carburant în 

funcție de temperatura ambientală. 
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5. Umpleți întotdeauna rezervorul de carburant după 

operarea utilajului pentru a preveni pătrunderea în 

rezervorul de carburant a apei condensate de umezeala 

din aer. 

6. Dacă motorul nu se amorsează cu carburant sau dacă 

tocmai au fost înlocuite filtrele, purjați aerul din sistemul 

de admisie pentru carburant. 

18.2 AGENT DE RĂCIRE 

1. Pentru a împiedica blocarea radiatorului cu sedimente și 

afectarea performanței termice, utilizați întotdeauna ca 

agent de răcire antigelul de tip cu glicol de înaltă calitate 

specificat de SDLG; nu folosiți apă ca agent de răcire. 

2. Dacă motorul se supraîncălzește, trebuie răcit mai întâi și 

apoi completați cu agent de răcire. 

3. Agentul de răcire trebuie adăugat până la nivelul 

specificat dacă nivelul existent este prea mic. Altminteri 

motorul se va supraîncălzi și vor apărea probleme de 

coroziune la nivelul sistemului de răcire. 

4. Motorul se poate supraîncălzi pe timp de vară la 

temperaturi de peste 30°C, așa că parcați încărcătorul la 

umbră. 

5. După operarea utilajului, lăsați motorul să meargă în gol 

pentru 5 minute pentru a prelungi durata de viață a 

motorului, apoi opriți motorul când temperatura 

agentului de răcire scade ușor. 

6. Antigelul este inflamabil. Stați departe de flăcări deschise 

la umplerea cu antigel. 

7. Antigelul trebuie înlocuit în fiecare an. 

8. Nu folosiți niciodată ca agent de răcire antigel 100%. 

9. La umplerea sistemului de agent de răcire în frig sau la o 

temperatură ambientală mai scăzută, asigurați-vă că 

selectați amestecul corespunzător de antigel și apă care să 

asigure proprietăți suficiente anti îngheț. 

-25 # este folosit la o temperatură ambientală > -15°C  

-35 # este folosit la o temperatură ambientală > -25°C 
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-45 # este folosit la o temperatură ambientală > -35°C 

18.3 LUBRIFIANT 

1.  Lubrifianții pot ajuta la prevenirea uzurii suprafeței de 

montare și a zgomotelor. 

2.  Racordurile (îmbinare țeavă, set de conectare) care nu 

sunt incluse în prezentul manual sunt numai pentru 

revizii generale și nu trebuie să se adauge lubrifiant. 

Asigurați-vă că umpleți cu lubrifiant dacă unele piese 

sunt dificil de operat după o utilizare îndelungată. 

3. Curățați deversările de lubrifiant după umplere. 

18.4 DEPOZITAREA ULEIURILOR ȘI A 

CARBURANTULUI 

1.  Împiedicați amestecarea apei, murdăriei sau a altor 

impurități cu uleiurile. 

2.  Urmați regula primul intrat primul ieșit pentru a menține 

o calitate bună a uleiurilor la depozitare pe termen lung. 

18.5 FILTRE 

1. Filtrele sunt componente de siguranță extrem de 

importante. Pot preveni pătrunderea în echipamentele 

importante a impurităților din carburant care pot produce 

probleme. Înlocuiți periodic toate filtrele, vezi pagina 

176. Înlocuiți filtrele la intervale mai scurte când utilajul 

este folosit în medii severe. 

2. Nu încercați niciodată să curățați elementele de filtru din 

hârtie ca să le reutilizați. Înlocuiți-le întotdeauna cu altele 

noi. 

3. La înlocuirea filtrelor de ulei, verificați pentru particule 

metalice aderente pe filtrul vechi. Dacă identificați 

particule metalice, investigați și reparați. 

4. Nu deschideți niciodată ambalajul filtrelor noi până ce nu 

sunt gata de utilizare. 

5. Folosiți întotdeauna filtre autorizate de la SDLG. 

6. Consultanți manualele sau instrucțiunile aferente pentru 

pașii de înlocuit filtrele. 
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19 SPECIFICAȚII ULEIURI, CARBURANT, 

AGENT DE RĂCIRE ȘI LUBRIFIANT 

19.1 TABEL DE SELECȚIE A ULEIURILOR 

Alegeți uleiurile speciale SDLG și uleiurile specificate în tabelul 

de mai jos. 

Notă: Cantitatea de umplere listată în tabel este oferită numai ca referință și va face obiectul standardului de 

inspectare a uleiului. 

  

Categorie de 
ulei 

Standard 

Vâscozitate recomandată la variate temperaturi ambientale 

Capacitate Observație -50   -40   -22  -4  14  32  50  68  86  104  122°F  

-50    -40   -30  -20  -10  0   10   20   30   40   50° C  

Ulei de 
motor 

SAE 

J183-2013 

 

CH-4 5W-40 
 

20L 

 

  

CH-4 10W-30 
 

  

CH-4 15W-40 
 

Ulei de 
transmisie 

  

SAE 

J183-2013 

 

CH-4 15W-40 

 

(17.1+4.7)L 

 

Ulei pentru 
angrenaje 

API 

1560-2013 

 

GL-5 75W/90 
 

2X(20+2x5)L 

 

  

GL-5 80W/90 
  

GL-5 85W/90 
  

 

GL-5 85W/140 
 

Ulei 
hidraulic 

ISO 

11158-2009 

 

L-HS32 
 

300L 

 

 

L-HV46 VG46 
  

L-HM46 
   

 

L-HV68 
 

VG68 

Unsoare 
ISO 

6743-1987 

 

NLGI2 
   

NLGI3 

EP2 

EP3 

Antigel 
ISO 

6743-1987 

 

-35 
 

45±2L 

 

 

-45 
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20 PUNCTE DE LUBRIFIERE 

21 INSTRUCȚIUNI PENTRU 

ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI ELECTRIC 

Dacă izolația cablajelor este deteriorată, există un potențial ridicat 

de punere la pământ a sistemului electric, ceea ce poate constitui un 

pericol sever de incendii. 

Elementele importante de întreținere a sistemului electric sunt: 

1. Verificați întinderea și starea de deteriorare a curelei 
ventilatorului. 

a) Verificați starea de încărcare și conexiunile bornelor 

sistemului de baterii. 

INDICAȚIE PUNCTE DE LUBRIFIERE 

ÎNLOCUIRE 

ULEI 

POZIȚIE DE 
INSPECȚIE 
ULEI 

  

ÎNLOCUIȚI 
ULEIUL DUPĂ 
RODAJ 

ADĂUGAȚI 

UNSOARE 

ULEI DE 

ANGRENAJE 
ULEI 

HIDRAULIC 
ULEI HIDRAULIC 

DE TRANSMISII 
ULEI DE MOTOR 

DIESEL 
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b) Componentele sau piesele electrice integrate și/sau 

etanșate nu trebuie dezasamblate și nu trebuie să se 

încerce repararea lor. 

2. Nu instalați niciodată piese sau componente electrice care 

nu sunt specificate de producător. Revedeți secțiunea 

despre dispozitivele electronice de comunicații pentru 

informații suplimentare. 

3. Asigurați-vă că țineți uscate piesele și componentele 

majore ale sistemului electric la spălarea utilajului sau 

când lucrați pe timp de ploaie și zăpadă. 

4. Acordați o atenție deosebită ca să evitați coroziunea 

excesivă a pieselor și componentelor sistemului electric 

când sunteți în medii cu un nivel ridicat de elemente 

corozive (inclusiv umiditatea aerului în regiunile de 

coastă). 

22 UNELTE DE ÎNTREȚINERE 

Consultați lista de containerizare de producție pentru detalii 

despre uneltele de întreținere. 
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23 SARCINI ȘI INTERVALE DE ÎNTREȚINERE 

PERIODICĂ 

Service la fiecare 10 ore (zilnic) 

Sarcini de întreținere Pagină de referință 

Verificați nivelul de ulei de motor 137 

Verificați nivelul de agent de răcire 144 

Verificați nivelul de carburant  

Verificați performanța garniturii de etanșare de pe sistemul hidraulic de lucru  

Verificați performanța garniturii de etanșare de pe sistemul hidraulic de direcție  

Verificați performanța garniturii de etanșare de pe sistemul hidraulic al frânei de 
serviciu 

 

Verificați fiabilitatea și flexibilitatea frânelor  

Verificați dacă circuitele electrice și componentele aferente sunt normale  

Ungeți orice componente sau piese conform graficului de lubrifiere al utilajului 170 

Verificați pentru alte anomalii  

Verificați radiatorul de ulei al convertizorului de cuplu pentru avarii  

Service la fiecare 50 de ore (săptămânal) 
Efectuați sarcinile de întreținere periodică la 10 ore indicate mai sus 

Sarcini de întreținere Pagină de referință 

Curățați elementul de filtru de aer condiționat 165 

Verificați și reglați gradul de întindere a curelei ventilatorului 150 

Verificați nivelul de ulei de transmisie (cutia de transmisie) 153 

Verificați nivelul de ulei hidraulic 166 

Verificați nivelul de fluid de frână din pompa de servofrână  

Verificați și strângeți toate șuruburile de fixare de pe toți arborii de transmisie  

Verificați și strângeți prizoanele de pe jante 163 

Verificați și strângeți toate șuruburile de fixare ale etrierului de frână  

Verificați și strângeți toate șuruburile de fixare ale dinților cupei  
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Service la fiecare 100 de ore 
Efectuați sarcinile de întreținere periodică la 10 ore și la 50 de ore indicate mai sus 

Sarcini de întreținere Pagină de referință 

Înlocuiți uleiul de motor 141 

Înlocuiți elementul de filtru pentru uleiul de motor 142 

Curățați componentele radiatorului 153 

Curățați filtrul de pe ștuțul de umplere al rezervorului de carburant 
 

Descărcați sedimentele din rezervorul de carburant, curățați rezervorul de 

carburant 144 

Înlocuiți uleiul de angrenaje de pe punte față și punte spate 
 

Înlocuiți uleiul de transmisie (cutia de transmisie) 155 

Înlocuiți elementul de filtru pentru uleiul de transmisie (cutia de transmisie a 

arborelui fix) 156 

Service la fiecare 250 de ore (lunar) 
Efectuați sarcinile de întreținere periodică la 10 ore, 50 de ore și 100 de ore indicate mai sus 

Sarcini de întreținere Pagină de referință 

Înlocuiți uleiul de motor (100 de ore de lucru pentru înlocuirea inițială) 141 

Înlocuiți elementul de filtru pentru uleiul de motor (100 de ore de lucru pentru 

înlocuirea inițială) 
142 

Verificați bateria de acumulatoare, curățați suprafața și bornele bateriei și apoi 

ungeți-le cu vaselină 
 

Verificați dacă șuruburile de fixare ale dispozitivelor de lucru sunt desfăcute și 

dacă cusăturile de sudură sunt fisurate 
 

Verificați dacă șuruburile de fixare ale cadrelor din față și din spate sunt 

desfăcute și dacă cusăturile de sudură sunt fisurate 
 

Verificați dacă sunt desfăcute șuruburile de fixare ale cadrelor și osiilor  

Verificați dacă sunt desfăcute șuruburile de fixare ale motorului  

Verificați dacă sunt desfăcute șuruburile de fixare ale cutiei de transmisie  

Măsurați 

presiunea 

pneurilor 

Presiunea de umflare a pneurilor din față trebuie să fie (0,39±0,01)MPa 
161 

Presiunea de umflare a pneurilor din față trebuie să fie (0,33±0,01)MPa 

188 
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Service la fiecare 500 de ore (sezonier) 

Efectuați sarcinile de întreținere periodică la 10 ore, 50 de ore, 100 de ore și 250 de ore indicate 

mai sus 

Sarcini de întreținere 
Pagină de 
referință 

Înlocuiți elementul de filtru al separatorului de carburant-apă 143 

Înlocuiți elementul de filtru pentru carburant 143 

Înlocuiți elementul principal al filtrului de aer și elementul de siguranță al 
filtrului 

145 

Înlocuiți elementul de filtru pentru aer condiționat 165 

Verificați și reglați intervalul de frânare al sistemului de frânare al frânei de 
parcare 

 

Verificați starea de uzură a discului și a plăcuțelor de frână; înlocuiți-le dacă 

este necesar. 
 

Service la fiecare 1000 de ore (la jumătate de an) 

Efectuați sarcinile de întreținere periodică la 10 ore, 50 de ore, 100 de ore, 250 de ore și 500 de ore 

indicate mai sus 

Sarcini de întreținere Pagină de referință 

Înlocuiți uleiul de angrenaje de pe puntea față și puntea spate (100 de ore de 

lucru pentru înlocuirea inițială) 
162 

Verificați dacă există pierderi pe la sistemul de frânare  

Verificați și curățați aerisirea rezervorului de carburant  

Verificați și curățați aerisirea rezervorului de ulei hidraulic  

Înlocuiți uleiul de transmisie (cutia de transmisie) 155 

Înlocuiți elementul de filtru pentru uleiul de transmisie (cutia de transmisie a 
arborelui fix) 

156 

Înlocuirea elementului filtrului de pe răsuflătoarea transmisiei  

Înlocuiți elementul de filtru de pe returul de ulei al rezervorului de ulei hidraulic 172 

Înlocuiți elementul de filtru de ulei (hidraulic) de pe comanda pilot  

Înlocuiți uleiul hidraulic 170 

Verificați dacă există pierderi pe la sistemul hidraulic  

Curățați rezervorul de ulei hidraulic  

Verificați jocul și starea de uzură a fitingului pivot-manșon din fiecare îmbinare 
articulată 
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Service la fiecare 2000 de ore (anual) 

Efectuați sarcinile de întreținere periodică la 10 ore, 50 de ore, 100 de ore, 250 de ore, 500 de 

ore și 1000 de ore indicate mai sus 

Sarcini de întreținere Pagină de referință 

Înlocuiți uleiul hidraulic (1000 de ore de lucru pentru înlocuirea inițială) 170 

Înlocuiți agentul de răcire, înlocuiți-l la fiecare 2000 de ore de lucru sau o dată 

pe an, oricare termen se împlinește primul. 
173 

Verificați performanța convertizorului de cuplu și a cutiei de transmisie, a 

diferențialelor de pe puntea față și puntea spate și a reductoarelor de pe partea 

roților. 

 

Verificați performanța de etanșare a supapei multitandem și a cilindrului 

hidraulic măsurând volumul de sedimentare naturală al cilindrului și măsurați 

presiunea sistemului 

 

Verificați curăturile de sudură de pe jante și alte zone de efort și îndreptați 

deformările 
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5 DIAGRAMĂ DE 

PRINCIPIU A SISTEMULUI 

1 SISTEM DE TRANSMISIE 

Sistemul de transmisie este alcătuit din convertizorul de cuplu, cutie de transmisie, arbore de 

transmisie, osiile motoare față și spate și roțile. Diagrama de principiu a sistemului de transmisie 

este indicată în figura de mai jos. 

Diagramă de principiu a sistemului de transmisie 

Arbore de transmisie punte față 

Pneu 

Motor 

Frână cu disc 
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2 SISTEM HIDRAULIC 

 

1. Pompă duplexoare operată de pilot 2. Rezervor ulei hidraulic 3. Supapă-pilot 4. Supapă-pilot sursă de ulei 

5. Pompă de răcire dublă și direcție 6. Filtru-pilot de ulei 7. Supapă de prioritate 8. Mecanism de direcție 

9. Cilindru de direcție 10. Supapă multicale 11. Cilindru de catarg 12. Cilindru cupă 

13. Element de filtru de pe returul rezervorului de ulei hidraulic 14. Radiator cu ulei hidraulic 

15. Filtru de ulei răcire independentă 16. Grup de supape de reglare a temperaturii răcite cu aer 

17. Motor 18. Ventil solenoid 19. Acumulator 20. Supapă de preumplere bidirecţională 

21. Filtru de ulei sistem de frânare 22. Supapă pedală în serie 23. Etrier de frână 

24. Bloc supape de frână 25. Pompă de direcție de urgență 26. Ventil de inversare 

Diagramă de principiu a sistemului hidraulic al dispozitivului de lucru de pe L958F 

Conform ilustrației din figură, sistemul hidraulic al dispozitivului de lucru adoptă comanda pilot, 

care este alcătuită din pompă de lucru, supapă multicale, supapă-pilot, supapă de selecție a presiunii, 

cilindru de catarg, cilindru de ulei al cupei rotative, rezervor de ulei hidraulic și accesorii conductă. 

Supapa multicale KM300-III-19A este o supapă triplă, cu trei poziții pentru cupă: DESCĂRCARE 

(ÎNCLINARE ÎNAINTE), MIJLOC și ÎNCLINARE CUPĂ ÎNAINTE; și patru poziții pentru catarg: 

FLOTARE, CATARG JOS, MIJLOC, SUS prin care este controlată operarea dispozitivului de 

lucru; se poate rezerva o a treia funcție hidraulică. Supapa de siguranță a sistemului hidraulic este 
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normată pentru 19,2 ~ 19,7 MPa, iar presiunile de suprasarcină în cavitățile mari și mici ale cupei 

sunt, respectiv, 21 ± 0,5 MPa și 12 ± 0,5 MPa. 

Așa cum am arătat, L958F folosește un sistem de direcție articulat complet hidraulic, alcătuit din 

pompa de servodirecție, mecanism de direcție complet hidraulic sensibil la sarcină, supapă de 

prioritate, cilindru de direcție, radiator de ulei hidraulic și rezervor de ulei hidraulic împreună cu 

armăturile conductelor. Sistemul hidraulic de direcție este un sistem hidraulic independent sensibil 

la sarcină, care alimentează preferențial cu ulei sistemul hidraulic de direcție în timpul manevrelor 

de direcție și apoi trimite restul de ulei către sistemul de lucru. Supapa de siguranță se află pe supapa 

de prioritate și sistemul este normat pentru 20,7 MPa. 
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3 SISTEM DE FRÂNARE 

Sistemul de frânare este utilizat când utilajul trebuie să decelereze sau să oprească sau pentru parcare 

pe termen lung pe teren drept. Sistemul de frânare al acestui utilaj este alcătuit din sistemul frânei de 

serviciu, sistemul frânei de parcare și de siguranță, conform ilustrației din figura de mai jos. 

3.1 SISTEM FRÂNĂ DE SERVICIU 

Conform ilustrației din figura de mai sus, acest utilaj adoptă un sistem de frânare complet hidraulic 

cu o singură pedală. În timpul deplasării, uleiul de la pompa-pilot curge în acumulator prin supapa 

de preumplere. La apăsarea pe pedala de frână, uleiul la înaltă presiune (13,79MPa) stocat în 

acumulator curge prin supapa frânei de picior în consolele laterale ale roților de pe puntea față și 

puntea spate pentru împingerea pistoanelor discurilor de frână, ca să genereze o forță mare de 

frecare între plăcuțele de frână și discurile de frână, pentru a obține scopul de încetinire sau de 

parcare a vehiculului. 

Eliberați pedala de frână ca să permiteți supapelor în serie ale pedalei să revină în poziția neutră și 

uleiul hidraulic din frânele laterale ale roților de pe puntea față și puntea spate revine în rezervorul 

de ulei prin supapa frânei de picior, apoi frâna este decuplată. 

3.2 SISTEM DE FRÂNĂ DE PARCARE ȘI DE 

SIGURANȚĂ 

Sistemul folosește un sistem electric/pneumatic complet hidraulic cu saboți de frână cu expansiune 

la interior. Când motorul este în funcțiune, supapa de preumplere va încărca acumulatorul la circa 

126~155 bari, când este necesară decuplarea frânei de parcare, electromagnetul va fi pus sub 

tensiune, supapa magnetică de schimb își modifică direcția, uleiul la înaltă presiune stocat în 

acumulatorul circuitului frânei de parcare intră în cilindrul de frână pentru decuplarea pârghiei de 

frână și a etrierului de frână. Când apăsați comutatorul frânei de parcare sau trageți în sus maneta 

frânei de parcare, electromagnetul va fi scos de sub tensiune și uleiul hidraulic din cilindrul de frână 

va curge prin portul T în rezervor prin supapa magnetică pentru a executa frânarea. 

Dacă presiunea sistemului de frânare este mai mică decât valoarea prescrisă pentru frâna de 

siguranță, supapa magnetică de schimb va fi scoasă automat de sub tensiune și se va aplica frâna de 

siguranță. 
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4 DECLARAȚIE CE  

4.1 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE 
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4.2 DECLARAȚIE CE PENTRU CEM 
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4.3 DECLARAȚIE CE PENTRU ZGOMOT 
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5 SISTEM ELECTRIC 

Sistemul electric include bateria, motorul demaror, alternatorul de c.a., sistemul de operare pilot, 

sistemul de comandă de aducere automată la nivel a cupei, instrumente de măsură, comutatoare, 

lămpi, circuite de aer condiționat și alte echipamente electrice. 

Tensiunea sistemului utilajului este c.c. 24V, polul negativ este împământat și firele sunt de sistem 

cu o singură linie. Pentru raportul dintre și principiul de lucru al echipamentelor electrice, citiți cu 

atenție diagrama de circuite a sistemului electric, conform ilustrației din figura de mai jos. 
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