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1 CE - Deklaracja zgodności 

 

NAZWA: 
Typ: 
Nr zamówienia: 

  

TM-150-D-A-XL 

5222.0012  

Producent: Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 
71729 Erdmannhausen, Germany 
info@probst-handling.com   
www.probst-handling.com  

 

Wyżej wymieniona maszyna jest zgodna z odnośnymi wytycznymi następujących dyrektyw UE: 

2006/42/CE (dyrektywa maszynowa) 
 

2014/30 / UE (kompatybilność elektromagnetyczna) 
 

Zastosowano następujące normy i specyfikacje techniczne: 

DIN EN ISO 12100 

Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania  - Ocena i redukcja ryzyka (ISO 12100:2010) 
 

DIN EN ISO 13857 

Bezpieczeństwo maszyn ― Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref 
niebezpiecznych (ISO 13857:2008) 

 

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2 

Kompresory i pompy próżniowe; wymogi dotyczące bezpieczeństwa część 1 i 2. 

 

DIN EN 60204-1   (IEC 60204-1) 

Bezpieczeństwo maszyn, wyposażenie elektryczne maszyn przemysłowych. Część 1: Wymogi ogólne 

 

Autoryzować osoba dla EC- Dokumentacja :  

Nazwisko: J. Holderied 
Adres: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 

Podpis, informacje na temat osoby podpisującej: 

 
Erdmannhausen,19.06.2019.......................................................................... 

(Martin Probst, Prezes Zarządu) 

 

 

 

  

mailto:info@probst-handling.com
http://www.probst-handling.com/
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2 Bezpieczeństwo 

 

2.1 Wskazówki bezpieczeństwa 

 

Niebezpieczeństwo dla życia! 
Oznacza niebezpieczeństwo. W przypadku, gdy nie będzie unikane, następstwem może być śmierć lub 
ciężkie zranienie. 

 

Sytuacja niebezpieczna! 
Oznacza sytuację niebezpieczną. W przypadku, gdy nie będzie unikana, następstwem mogą być ciężkie 
zranienia lub szkody materialne. 

 

Zakaz! 
Oznacza zakaz. W przypadku nieprzestrzegania następstwem mogą być śmierć, ciężkie zranienie lub szkody 
materialne. 

 

Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące użycia. 

 

2.2 Definicje terminów 

• Zakres uchwytu: Określa minimalne i maksymalne wymiary materiału, który można uchwycić tym 
urządzeniem. 

• Trzymany materiał 
(materiały): 

Chwytany bądź transportowany materiał. 

• Szerokość otwarcia: Składa się na nią zakres uchwytu i obszar manewrowania. 
Zakres uchwytu + Obszar manewrowania = Zakres otwarcia 

• Głębokość opuszczania: Odpowiada maksymalnej wysokości uchwytu trzymanego materiału, zależną od wysokości 
ramion urządzenia chwytającego. 

• Urządzenie: Określa urządzenie chwytające. 

• Wymiary wyrobu: Wymiary trzymanego materiału (np. długość, szerokość, wysokość wyrobu). 

• Ciężar własny: Ciężar własny urządzenia (bez trzymanego materiału). 

• Udźwig (WLL *): Określa maksymalne dopuszczalne obciążenie urządzenia (podnoszenie trzymanych 
materiałów). 

 

*= WLL → (english:)  Working Load Limit 
 

2.3 Definicja personelu fachowego / osoby wykwalifikowanej 

Prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowy personel lub 
osobę wykwalifikowaną w danej dziedzinie! 

Personel fachowy lub osoby wykwalifikowane muszą dysponować niezbędną wiedzą 
zawodową z następujących dziedzin, o ile odnoszą się one do tego urządzenia: 

• mechanika 

• hydraulika 

• pneumatyka 

• elektryka 
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2.4 Znaki bezpieczeństwa 

 

ZNAKI ZAKAZU 

Symbol Znaczenie Nr zam. Wielkość 
 

 

Nigdy nie stawać pod wiszącymi ciężarami. Niebezpieczeństwo dla 
życia! 

2904.0210 
2904.0209 
2904.0204 

Ø30 mm 
Ø50 mm 
Ø80 mm 

 

 

Nie podnosić przedmiotów poza środkiem. 
2904.0383 

2904.0594 

102 x 52 mm 

65 x 33 mm 

 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE 

Symbol Znaczenie Nr zam. Wielkość 
 

 

Niebezpieczeństwo zgniecenia rąk. 
2904.0221 
2904.0220 
2904.0107 

30 x 30 mm 
50 x 50 mm 
80 x 80 mm 

 

ZNAKI NAKAZU 

Symbol Znaczenie Nr zam. Wielkość 
 

 

Każdy operator musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi dla 
urządzenia i zawarte w niej przepisy bezpieczeństwa. 

2904.0665 
2904.0666 

Ø30 mm 
Ø50 mm 

 

 

Załóż ochronę słuchu 2904.0298 Ø 50 mm 

 

 

Codziennie przedmuchiwać wkład filtra sprężonym powietrzem. Nie 
ostukiwać wkładu filtra! W przypadku silnego zanieczyszczenia 
wymienić. 

2904.0687 Ø 50 mm 

 

 Wlewać tylko olej napędowy – nie biodiesel! 2904.0483 16 x 130 mm 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI 

Symbol Znaczenie Nr zam. Wielkość 
 

 

Pierwszeństwo ma wskazanie maksymalnej nośności na tabliczce 
znamionowej płyty ssącej! 

2904.0730 48 x 125 mm 

 

 Dźwignia funkcyjna do pracy podciśnieniowej i podróżnej 2904.0478 185 x 30 mm 
 

 

Joystick do osiowania masztu 2904.0477 50 x 50 mm 

 

 

Ograniczyć zakres wychyleń wysięgnika przegubowego podczas 
pracy w bezpośrednim sąsiedztwie dróg ("SAFESTOP") - 
NIEBEZPIECZEŃSTWO wypadków z udziałem pojazdów. 

2904.0682 100 x 132 mm 

 

 

Specyfikacja maksymalnej ładowności w funkcji przeciwwagi i rzutu 2904.0731 95 x 75 mm 

 

 

Ucho do zabezpieczenia układarki łańcuchami albo pasami 
napinanymi na pojeździe transportowym 

2904.0755 Ø 60 mm 

 

2.5 Środki bezpieczeństwa osobistego 

 

 

• Każdy operator musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi dla urządzenia i zawarte w niej przepisy 
bezpieczeństwa. 

• Urządzenie i wszystkie urządzenia nadrzędne, w/do których urządzenie jest zamontowane, mogą być 
użytkowane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane i posiadające odpowiednie pozwolenie. 

 

• Tylko maszyny posiadające uchwyty mogą być obsługiwane ręcznie. 
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2.6 Wyposażenie ochronne 

 

 
Zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa wyposażenie 
ochronne składa się z: 

• odzieży ochronnej 

• rękawic ochronnych 

• butów ochronnych 
 

  • ochrona słuchu 
 

2.7 Ochrona przed nieszczęśliwym wypadkiem 

 

 

• Zabezpieczyć miejsce pracy przed osobami nieupoważnionymi, w szczególności dziećmi.  

• Zachować ostrożność w przypadku burz! 

 

• Zapewnić odpowiednie oświetlenie miejsca pracy. 

• Zachować ostrożność w przypadku materiałów mokrych, zamarzniętych lub zabrudzonych. 

 

• Zabrania się pracy urządzenia przy temperaturze zewnętrznej poniżej 3 ° C (37,5° F)! Zachodzi 
niebezpieczeństwo wyślizgnięcia się trzymanego materiału wskutek wilgoci lub oblodzenia. 

 

2.8 Kontrola działania i wzrokowa  

 

2.8.1 Elektrik 

 

• - Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie kable elektryczne są prawidłowo podłączone. 

• - Uszkodzone części elektryczne powinny być wymieniane przez wykwalifikowany personel po 
odcięciu zasilania. 

• - Kable elektryczne nie mogą mieć śladów chaosu i nie mogą zaczepiać się o wystające krawędzie 
podczas podnoszenia i opuszczania, opuszczając tym samym teren. 

 

2.8.2 Informacje ogólne 

 

• Przed każdym użyciem urządzenie należy sprawdzić pod kątem działania i stanu. 

• Konserwację, smarowanie i usuwanie awarii wolno przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym 
urządzeniu! 

 

• W przypadku usterek dotyczących bezpieczeństwa urządzenie może być ponownie użytkowane 
dopiero po całkowitym usunięciu usterki. 

• W przypadku pojawienia się rys na elementach nośnych urządzenie należy bezzwłocznie wyłączyć z 
użytkowania. 

 

• Instrukcja obsługi urządzenia musi być w każdej chwili dostępna w miejscu użytkowania. 

• Zabrania się usuwania tabliczki znamionowej umieszczonej na urządzeniu. 

• Nieczytelne tabliczki informacyjne (takie jak znaki zakazu i ostrzegawcze) należy wymienić. 
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2.9 Bezpieczeństwo podczas pracy 

 

 

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy niewłaściwym obchodzeniu się z ładunkami 

• Nigdy nie ciągnąć ani nie szlifować obciążeń po przekątnej 

• Nie odrywaj ładunków, które są przyklejone do urządzenia 

• - Nigdy nie należy zdejmować ładunków z centrum 
 

 

Ręczne prowadzenie jest dozwolone tylko dla urządzeń z uchwytami 

 

 

Podczas pracy operator nie może opuszczać stanowiska sterowania tak długo, jak długo urządzenie jest 
załadowane i zawsze musi mieć ładunek w polu widzenia. 

 

 

Nie zwalniać ładunku, dopóki nie będzie całkowicie i bezpiecznie spoczywał na ziemi. 

Trzymaj ręce i stopy z dala od ładunku! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! 

 

 

Operator musi zawsze mieć oko na manometr. 

Ładunek należy podnosić tylko wtedy, gdy osiągnięta zostanie wymagana próżnia. 

Jeśli wskazówka manometru przesunie się w czerwony obszar, natychmiast opuść ładunek! 

Jeśli ciśnienie robocze spadnie poniżej wymaganego ciśnienia, należy natychmiast opuścić ładunek! 

Zagrożenie dla życia! Ładunek spadnie! 
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3 Informacje ogólne 

 

3.1 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

 

Urządzenie TRANSMOBIL jest mobilnym urządzeniem transportowo-montażowym do transportu kompletnej gamy 
materiałów budowlanych, jak również do podnoszenia i układania elementów betonowych, kamieni naturalnych, 
krawężników, płyt itp. wraz z odpowiednimi płytami ssącymi na podciśnieniowym podnośniku rur. 

 

Aby możliwe było wykorzystanie jak największej powierzchni roboczej, instalacja powinna odbywać się po 
prawej stronie urządzenia. 

 

Ze względu na silnik wysokoprężny zabronione jest używanie urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych 
lub obszarach zagrożonych wybuchem lub pożarem! 

 Urządzenie to jest standardowo wyposażone w następujące elementy: 
 

 

• - Podciśnieniowa jednostka podnosząca wraz ze standardową płytą ssącą o sile podnoszenia 150 kg. 

• - Maszt podciśnieniowej jednostki instalacyjnej, regulowany pionowo w celu łatwego pozycjonowania 
produktów, które mają być instalowane w nierównym terenie. 

• - Przegubowy wysięgnik ramienia z "SAFESTOP". Zasięg obrotu przegubowego wysięgnika ramienia 
można zaryglować. Pozwala to na zablokowanie zasięgu obrotu dla obszaru drogi, gdy na przykład 
krawężniki są układane na drogach. 

• - Kompaktowa pozycja transportowa. Belkę polową można szybko i bezpiecznie złożyć. 

• - Licznik godzin i przełącznik kluczykowy 

• - Skrzynka na narzędzia 

• - Jednostka podnosząca palety, wyposażona w dwa widły. 
 

 • - elektroniczne, w pełni automatyczne ustawianie masztu 
 

 

• Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie do zgodnych z przeznaczeniem zastosowań 
opisanych w niniejszej instrukcji obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz 
odpowiednimi postanowieniami deklaracji zgodności. 

• Każde inne zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem i jest zabronione! 

• Należy dodatkowo przestrzegać obowiązujących w miejscu zastosowania ustawowych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Przed każdym użyciem urządzenia użytkownik musi upewnić się, że: 

• urządzenie nadaje się do danego zastosowania, jest sprawne oraz że dany ładunek można podnosić za 
pomocą tego urządzenia. 

W razie wątpliwości skontaktować się przed zastosowaniem z producentem. 
 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Urządzenie może być eksploatowane tylko blisko podłoża (Rozdział 
"Bezpieczeństwo w działaniu"). 

 

• - Ładunek (płyta kamienna), który ma być zasysany i 
transportowany, musi mieć wystarczającą stabilność 
wewnętrzną, w przeciwnym razie istnieje ryzyko złamania 
podczas podnoszenia! 
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• - Płyty kamienne nie mogą się zginać podczas podnoszenia - 
jest to szczególnie ważne w przypadku cienkich i dużych 
płyt kamiennych! 

• - Ogólnie rzecz biorąc, ładunki (płyty kamienne) mogą być 
zasysane tylko centralnie, ponieważ w przeciwnym razie 
ładunek zawiesi się ukośnie na urządzeniu, co może 
prowadzić do zerwania ładunku - szczególnie przy 
podnoszeniu wielkogabarytowych płyt kamiennych z małą 
płytą ssącą. 

• - Standardowe płyty ssące nie nadają się do transportu tafli 
szklanych! 

 

 

 

 

Można stosować wyłącznie płyty ssące producenta Probst! 

 

Niektóre z płyt ssących, które można przymocować do urządzenia, zmniejszają jego nośność. 

Każda płyta ssąca wskazuje dopuszczalny udźwig. 

Można stosować wyłącznie dopuszczone do stosowania płyty ssące! 

 

Surowo zabrania się przekraczania dopuszczalnej i określonej nośności płyty ssącej! 

Niebezpieczeństwo: Ładunek może spaść! 

 

 

Stosowanie płyt ssących o niższym udźwigu niż jednostka podnosząca i obsługująca jest zabronione! 

Niebezpieczeństwo! Ładunek musi spaść! 

(Dopuszcza się płyty ssące o większym udźwigu niż jednostka podnosząca i obsługująca). 
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3.2 Rysunek poglądowy i budowa 

 

1

2

3
4

5

11

6

7

8

9 10
 

 

1. Podwozie gąsienicowe 

2. Napęd (silnik wysokoprężny) 

3. Jednostka sterująca 

4. Zasilanie próżniowe 

5. Piąty maszt 

6. Belka polowa wyboczeniowa 

7. Wąż doprowadzający podciśnienie 

8. Jednostka podnosząca 

9. Jednostka sterująca podciśnieniem 

10. Widły (z jednostki podnoszącej palety) 

11. Położenie postojowe jednostki sterującej podciśnieniem 
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3.3 Dane techniczne 

 

Typ Dysk 
Maks. występ 

[mm]. 

siła nośna 
próżnia-

jednostka 
podnosząca1 [kg] 

ładowność 2 [kg] 
Waga własna 

[kg] 

TM-150-D-A-XL 

TM-150-D-A-SILENT-XL 

silnik Diesla 
9,6 kW 

3.000 150 1.5002 ~1.540 

 

 Szerokość [mm] 
Wysokość w pozycji 
transportowej [mm] 

Długość w pozycji 
transportowej [mm] 

maks. prędkość jazdy 
[km/h] 

 1.910 2.290 2.300 ~2,2 
 

Zęby widelca długość użytkowa [mm] 
Wysokość podnoszenia 

[mm] 
ładowność 2 [kg] 

 1.090 340 1.5002 
 

1 Dzięki mocniejszej jednostce podnoszącej, odpowiedniej płycie ssącej i 
platformie przeciwwagi TM-GGP siłę podnoszenia można zwiększyć do 200 
kg przy pełnym wysięgu i do 250 kg przy wysięgu 500 mm. 

 

2 Maksymalny udźwig (ładunek wózka widłowego) do transportu pełnego zakresu materiałów budowlanych wynosi 
1500 kg. 

 

Maksymalna ładowność transportera gąsienicowego została zredukowana do 1500 kg dzięki masie własnej 
komponentów próżniowych. 
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4 Manipulowanie   

 

4.1 Uruchomienie napędu 

 

Przed uruchomieniem należy zrozumieć i przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i 
piktogramów, aby chronić operatora i maszynę przed uszkodzeniem. 

 

Przestrzegać załączonej instrukcji obsługi silnika wysokoprężnego (Hatz) i układnicy gąsienicowej 
(HINOWA)! 

 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy sprawdzić poziom oleju na urządzeniu i w razie potrzeby 
uzupełnić go (Rys. A i B). 

Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi technicznej w instrukcjach silnika wysokoprężnego (HATZ) 
i ciężarówki gąsienicowej (HINOWA). 
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Rys. A 

 

Rys. B 
 

Codziennie sprawdzaj poziom oleju, wyciągnij miarkę oleju. Codziennie Sprawdzić filtr powietrza pod kątem 
zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić. 

 
Rys. C 

 

Rys. D 
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1. Otwórz pokrywę. (Rys. 1) 

2. Włączyć wyłącznik główny (ustawiony w pozycji pionowej ( Rys. 2). 

 

Przed uruchomieniem silnika wysokoprężnego należy ustawić przełącznik wyboru w jednostce sterującej l 
na "Ręczny" (i pozostawić w tej pozycji) (rys. 3). 

 

 

Rys. 1 

 

Rys. 2 

 

Rys. 3 
 

3. Uruchomić silnik. Ustawić przełącznik na "ON". (),Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć go. () (Rys. 4) 

4. regulować prędkość obrotową silnika ( ). (Rys. 5) 

 

Rys. 4 

 

Rys. 5 
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4.2 Jazda z podwoziem 

1. Zapoznać się z dźwigniami sterującymi podwozia. 
Szczegóły patrz załączona instrukcja obsługi 
(Hinowa) (Rys. 1). 

2. Obsługiwać odpowiednią dźwignię funkcyjną 
oznaczoną do jazdy z urządzeniem, patrz naklejka 
z symbolem (Rys. 2). 

 

Rys. 1 

 
 

 

Rys. 2 

 

3. Złożyć stopkę kierowcy (Rys. 3) 4. Operator stoi na tablicy sterowniczej do jazdy  
(Rys. 4) 

 

Rys. 3 

 

Rys. 4 
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o 
Jazda z zassanym ładunkiem jest zabroniona. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez obracanie się 
ładunku i niebezpieczeństwo upadku może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych. 

 

Podciśnieniowy podnośnik rurkowy musi być 
zabezpieczony przed obracaniem się przy 
każdym użyciu maszyny (Rys. 5). 

Ryzyko odniesienia obrażeń!  

Śruba sprężynowa ()musi być włączona 
tak, aby podnośnik podciśnieniowy nie mógł 
wysunąć się z uchwytu (Rys. 6). 

 

Rys. 5 

 

Rys. 6 
 

4.3 Budowa belki polowej 

 

Przed uruchomieniem silnika wysokoprężnego przełącznik wyboru w jednostce 
sterującej l musi być ustawiony na "Ręczny" (i pozostawiony w tej pozycji). 

 
 

1. Aby zamontować ramię belki polowej, należy uruchomić silnik (patrz rozdział "Uruchomienie napędu").(Rys. 1;1A) 

 

Rys. 1 
 

Rys. 1A 
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2. wcisnąć joystick do tyłu (do operatora), aby podnieść belkę polową. (Rys. 2; 2A). 

3. Alternatywa : Użyj trybu automatycznego. Gdy przełącznik wyboru jest ustawiony na "Auto", ramię belki polowej 
porusza się "automatycznie" do góry. (Rys. 3). 

 

Niezbędne jest zapewnienie, aby nikt nie znajdował się w strefie zagrożenia. Ryzyko odniesienia obrażeń! 

Aby przerwać pracę automatyczną, należy ustawić przełącznik wyboru z powrotem na "Ręka"! 

 

Rys. 2 

 

Rys. 2A  

Rys. 3 
 

4. Najpierw podnieś wysięgnik o ~45 stopni. (Rys. 4) 
Aby zatrzymać, należy ustawić przełącznik wyboru 
z powrotem na "Ręczny". 

5. Zwolnić blokadę wysięgnika belki polowej. W tym 
celu pociągnąć kabel w dół (Rys. 5). 

 

Rys. 4 
 

Rys. 5 
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6. Całkowicie rozłożyć wysięgnik belki polowej (Rys. 
6), aż przednia i tylna część wysięgnika polowego 
stworzą linię. 

7. Blokadę belki polowej zaryglować tak, aby ramię 
belki polowej było sztywne przy następujących 
pracach montażowych. W tym celu pociągnąć 
kabel w dół (Rys. 7). 

 

Rys. 6 

 

Rys. 7 
 

8. Wąż do podnoszenia jest przymocowany do haka 
belki polowej za pomocą gumy zabezpieczającej 
przed obracaniem się węża. Odłączyć wąż do 
podnoszenia od tego zabezpieczenia i położyć go 
na ziemi (Rys. 8). 

9. Podnośnik zawiesić na ruchomym haku belki 
polowej (Rys. 9). 

 

Rys. 8 

 

Rys. 9 
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10. Zamocować wąż do podnoszenia na złączu 
(jednostki podnoszącej) (Rys. 10). 

 

11. Zamknąć szybkozamykacz (Rys. 11). 

UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia rąk! 

 

Rys. 10 
 

Rys. 11 
 

12. Całkowicie podnieść ramię belki polowej do 90°. W tym celu należy ustawić przełącznik wyboru z powrotem na 
"Ręczny" i nacisnąć joystick do tyłu (do operatora), aby ustawić wysięgnik belki polowej. (Rys. 12; 12A). 

13. Alternatywnie: Użyj trybu automatycznego. Jeśli przełącznik wyboru jest ustawiony na "Auto", ramię belki 
polowej porusza się "automatycznie" do góry. (Rys. 13). 

 

Niezbędne jest zapewnienie, aby nikt nie znajdował się w strefie zagrożenia. Ryzyko odniesienia obrażeń! 

Aby przerwać pracę automatyczną, należy ustawić przełącznik wyboru z powrotem na "Ręka"! 

 

Rys. 12 

 

Rys. 12A  

Rys. 13 
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4.4 Wyrównanie masztu 

 

Urządzenie musi być dostosowane do nachylenia terenu, na którym ma być użytkowane przed każdym 
rozpoczęciem pracy. Odbywa się to poprzez wyrównanie masztu. 

1. W tym celu należy ustawić przełącznik wyboru z powrotem w pozycji "Ręka" i przesunąć dżojstik w prawo, w 
lewo lub do przodu lub do tyłu. (Rys. 1). 

2. Pionowy bob na górze masztu służy do orientacji zbocza terenu (Rys. 2).  

3. Alternatywnie: Użyj trybu automatycznego. Jeśli przełącznik wyboru jest ustawiony na "Auto", maszt 
automatycznie dostosowuje się do nachylenia terenu (Rys. 3). 

 

Rys. 1 
 

Rys. 2 

 

Rys. 3 

 

4. Podłączyć zespół sterujący do płyty ssącej. Oba 
szybkozłącza jednostki sterującej zawiesić na 
płycie ssącej za pomocą haków. (Rys. 4). 

5. Zamknąć oba szybkozamykacze jednostki 
sterującej (złożyć w dół) - tak, aby płyta ssąca była 
mocno połączona z jednostką sterującą. (Rys. 5). 

 

Rys. 4 

 

Rys. 5 
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4.5 Jednostka podnosząca 

 

1. Do pracy z podciśnieniowym zespołem podnośnika podciśnieniowego należy uruchomić odpowiednią dźwignię 
funkcyjną, patrz naklejka z symbolem (Rys. 1). 

 

 

Rys. 1 
 

2. Obie śruby sprężynowe na uchwycie podnośnika 
podciśnieniowego () otwarte. (Rys. 2) 

3. Powoli wyjmij podnośnik podciśnieniowy z 
uchwytu. (Rys. 3). Ryzyko odniesienia obrażeń! 

 

Rys. 2 
 

Rys. 3 
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4. Przeprowadzić regulację prędkości obrotowej 
silnika (Rys. 4) 

5. Ustawić prędkość obrotową silnika tak, aby 
manometr na regulatorze podciśnienia wskazywał 
co najmniej 0,42 bara, gdy tylko obciążenie 
zostanie zassane (Rys. 5). 

 

Rys. 4  

Rys. 5 
 

6. Otworzyć oba haki zatrzaskowe (z gorsetu węża 
podnoszącego) (Rys. 6) i zawiesić je dalej w 
gorsecie węża podnoszącego (Rys. 7). 

7. Wąż do podnoszenia jest teraz zwalniany do pracy. 

 

Rys. 6 
 

Rys. 7 
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4.6 jednostka operacyjna 

 

4.6.1 Ustawianie stanu pływającego bez obciążenia 

 

Stan pływający bez obciążenia musi być ustawiony przed uruchomieniem. 

 

Stan zawieszenia urządzenia podnoszącego musi być dostosowany do odpowiedniego ciężaru chwytaka. W 
tym celu używana jest klapa w jednostce sterującej. 

Położenie klapy (2) można zmienić. 

Po umieszczeniu przyssawki na ładunku klapa jest całkowicie otwierana przez tłok. Dzięki temu ładunek 
może być zasysany i podnoszony. 

Procedura: 

• Przekręcić śrubę regulacyjną (1) na sterowniku (dostępną od dołu). 

o Obrót w prawo➔ Amortyzator otwiera się dalej. 

o Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara➔ Klapa jest zamknięta. 

• Im dalej klapa jest otwierana, tym niżej urządzenie płynie. 

 

Gdy klapa jest całkowicie zamknięta, urządzenie gwałtownie podskoczy, gdy tylko włączy się dmuchawa!  

 

 

• Ustawić zespół sterujący centralnie nad obciążeniem i 
przesunąć dźwignię regulacyjną (1) w dół. Jednostka 
podnosząca odpręża i obniża jednostkę sterującą. 

• Umieścić zespół sterujący na środku ładunku/krawężnika. 

• Powoli nacisnąć dźwignię sterującą na zespole sterującym do 
góry. Ładunek jest zasysany, a jednostka podnosząca się 
kurczy. 

 

 

Dźwignia obsługowa nie może pozostawać w pozycji "ssanie / podnoszenie" dłużej niż 90 sekund, w 
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia i awarii dmuchawy (roszczenie gwarancyjne wygasa!) oraz 
do marnowania niepotrzebnej energii. 
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4.6.2 Ustawianie stanu pływającego z obciążeniem 

Poprzez regulację śruby regulacyjnej (2) regulowany jest stan pływający z 
obciążeniem - należy uważać, aby nie pomylić go ze stanem pływającym bez 
obciążenia. 

• Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara Spadek 
stanu zawirowania➔ 

• Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara➔ 

Zwiększenie stanu zawieszenia  

 

Dźwignia obsługowa nie może pozostawać w pozycji "zasysanie/podnoszenie" dłużej niż 90 sekund, w 
przeciwnym razie dmuchawa może ulec uszkodzeniu i uszkodzeniu (roszczenie gwarancyjne wygasa!), a 
niepotrzebna energia może zostać zmarnowana. 

 

 

Stan zawieszenia z ładunkiem nie powinien znajdować się w najwyższym położeniu jednostki 
podnoszącej, ponieważ w przeciwnym razie dmuchawa może ulec uszkodzeniu i uszkodzeniu po zassaniu 
ładunku (roszczenie gwarancyjne wygasa!), a niepotrzebna energia zostaje zmarnowana. 

 

• Ostrożnie przetransportować ładunek/kamień 
węgielny do miejsca przeznaczenia i opuścić go 
do żądanej pozycji, powoli naciskając dźwignię 
regulacyjną (1) w dół. Jednostka podnosząca 
odpręża się, a jednostka sterująca opuszcza się 
wraz z ładunkiem. 

• Nie naciskać gwałtownie dźwigni sterującej aż 
do oporu i jednocześnie przytrzymywać 
dźwignię sterującą (3) na miejscu. W przeciwnym 
razie ładunek może nagle spaść, ponieważ 
podciśnienie jest całkowicie zredukowane. 

• Niższe obciążenie (krawężnik), lekko 
przechylona jednostka sterująca i odłączenie od 
obciążenia / krawężnika. 

 

 

Dalsze informacje znajdują się w załączonej instrukcji obsługi jednostki sterującej / jednostki podnoszącej. 

 

Rysunek A Rysunek B Rysunek C 

   
 

 



Manipulowanie 

 

26 / 36 

 

5222.0012 V2 PL 
 

 

 

4.7 Regulacja popychacza zaworu 

 

Trzpień zaworu w górnej części płyty ssącej (strona montażowa 
jednostki obsługowej) ustawiony jest fabrycznie na 63 mm i 
zabezpieczony nakrętką kontrującą. 

Odległości tej nie wolno zmieniać w żadnych okolicznościach, gdyż w 
przeciwnym razie zassany kamień może spaść. Ryzyko wypadku! 

 
 

 

 

Wbudowany trzpień zaworu całkowicie otwiera klapę (2), która 
służy do regulacji stanu swobodnego bez obciążenia, gdy płyta 
ssąca jest umieszczona na ładunku. 

Dzięki temu ssanie jest znacznie łatwiejsze. Ponadto osiągnięto 
znaczny wzrost bezpieczeństwa przy podnoszeniu materiałów 
porowatych lub podnoszeniu ładunku poza środkiem ciężkości. 

 
 

 

Jeśli bardzo zapylone, zabrudzone krawężniki/płyty itp. często powodują zacięcie popychacza zaworu, w 
wyjątkowych przypadkach może być możliwa praca bez popychacza zaworu. 

Wymaga to bardzo szczelnych materiałów. Musi to jednak zostać sprawdzone przez użytkownika w 
każdym indywidualnym przypadku. 

W razie wątpliwości ZAWSZE pracuj z popychaczem zaworowym i czyść go częściej. 
 

 

• Obciążenie nie spada, jeśli silnik ulegnie 
awarii (zawór zwrotny). 

• Próżnia resztkowa powoli obniża jednostkę 
sterującą / jednostkę podnoszącą z 
zasysanym ładunkiem. 

• Ustawić prędkość obrotową silnika w taki 
sposób, aby istniała minimalna próżnia 
wynosząca -0,42 bara. 

  

Nie odrywać uwięzionych ładunków! 

Nie przerywać pracy (przerw) z zassanym ładunkiem, 
niebezpieczeństwo przegrzania dmuchawy 
próżniowej! 
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4.8 Zakres obrotu 

 

Ryzyko wypadku! 

Podczas pracy bezpośrednio na jezdniach istnieje ryzyko wypadków spowodowanych wychyleniem belki 
polowej w obszar jezdni! Przejeżdżające pojazdy są wykrywane przez wysięgnik! 

 

 

W przypadku pracy bezpośrednio na jezdniach należy ograniczyć zasięg obrotu, aby 
belka polowa nie mogła dotrzeć do obszaru jezdni. 

Do tego celu służy zamknięty kołek nasadowy. 

 

  
 

 

Aby ograniczyć zakres wychyleń, belkę polową należy ustawić tak, aby ogranicznik znajdował się po lewej 
stronie środka (patrz ilustracja). 

Następnie należy włożyć kołek nasadowy. 

Teraz belkę polową można obracać tylko w prawo (w kierunku jazdy). 

   
 

L 

 

R 
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4.9 Zaryglowanie belki polowej 

 

Ryzyko odniesienia obrażeń! 

Belka polowa może obracać się niezależnie i wychwytywać osoby w 
zakresie wychylania, jeśli nie jest prowadzona przez operatora! 

 

 

Gdy tylko praca z podnośnikiem próżniowym zostanie przerwana, 
belka polowa musi zostać zaryglowana! Zapobiega to obracaniu się 
wysięgnika wokół obu osi. 

• - W celu zaryglowania wysięgnika pociągnąć za lewą linę (patrz ilustracja), aż 
sworzeń zatrzasnie się w zębatce. 

• - Obie osie wspornikowe są blokowane jednocześnie za pomocą pręta 
ściągającego. 

• - Aby zwolnić urządzenie blokujące, pociągnąć za prawą linę. 

 

4.10 Handhabung der Lasten Obsługa ładunków 

1. Umieścić płytę ssącą na 
ładunku. 

2. Odkładanie się podciśnienia 
za pomocą dźwigni 
uruchamiającej 

3. Podnieść ładunek, gdy tylko 
dostępna będzie 
wystarczająca próżnia. 

4. Przenieś ładunek na miejsce 
montażu. 

5. Odrzucić ładunek 

6. Odciążyć ładunek za pomocą 
dźwigni uruchamiającej. 

7. Następny ładunek może być 
transportowany 
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4.11 Beschädigung der Saugplatte 

 

Ryzyko odniesienia obrażeń! 

Niebezpieczeństwo upadku ładunku na skutek uszkodzenia gumowej uszczelki! 

 

Aby uniknąć uszkodzenia (pęknięcia, ścieranie materiału) gumowej uszczelki na płycie ssącej, należy 
przestrzegać następujących zasad: 

• - Podczas pracy należy zwrócić uwagę na to, aby płyta ssąca nie dotykała lub nie kolidowała z innymi 
ładunkami lub innymi przedmiotami podczas podnoszenia, odkładania lub transportu ładunków. 

 

4.12 Zakończenie pracy 

 

 

Po zakończeniu każdej operacji należy ustawić główny wyłącznik akumulatora w pozycji OFF. 

• Zapobiega to uruchomieniu silnika przez osoby nieupoważnione (urządzenie antywłamaniowe). 

• - Urządzenie jest bezpiecznie odłączone od obwodu zasilania 

1. Otwarta pokrywa 

2. Ustaw główny wyłącznik akumulatora w pozycji 
poziomej (patrz ilustracja). 

3. Zamknąć ponownie pokrywę 

  
 

 

Zaleca się całkowite napełnienie zbiornika oleju napędowego wieczorem. W przeciwnym razie, następnego 
dnia mogą pojawić się trudności związane z ruszaniem (silne tworzenie się dymu) z powodu kondensacji 
wody, która mogła powstać w zbiorniku paliwa z powodu wahań temperatury (w nocy). 
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5 Transport 

 

Urządzenie może być transportowane na przyczepie samochodowej. 

Należy przestrzegać wymiarów urządzenia i dopuszczalnej masy całkowitej! 

 

 

Transport urządzenia z podniesionymi 
belkami polowymi jest surowo 
wzbroniony (patrz ilustracja). 

Ryzyko wypadku!  

Podczas transportu ramię belki polowej musi być 
całkowicie złożone i umieszczone na dole 
wspornika (patrz ilustracja). 

  
 

 

Podczas transportu, urządzenie podnoszące 
podciśnienie i wąż doprowadzający muszą 
być oddzielone od urządzenia. (patrz 
ilustracja) 

Ryzyko wypadku! 
 

Zabezpieczyć wąż zasilający przed obracaniem 
się za pomocą gumy zabezpieczającej na 
ruchomych hakach belki polowej 

  
 

✔ 
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Aby załadować urządzenie na przyczepę samochodową lub platformę, należy połączyć urządzenie z 
nośnikiem (np. koparką) za pomocą ucha zawieszenia (A) (patrz wyżej). 

 

 

Przed transportem na przyczepie samochodowej lub płaskim podłożu, urządzenie musi być zawsze 
odpowiednio zabezpieczone przed poślizgiem i przewróceniem się! 

W celu zamocowania urządzenia do przyczepy samochodowej lub do platformy należy użyć dwóch 
wahaczy (A i B, patrz ilustracja) na urządzeniu. 

Wskazane jest również zabezpieczenie narzędzia taśmą napinającą w poprzek dwóch torów na powierzchni 
ładunkowej. 

 

6 Konserwacja i utrzymanie 

 

6.1 Konserwacja 

 

W celu zagwarantowania bezawaryjnej pracy i długiego okresu użytkowania urządzenia konieczne jest 
przeprowadzanie wymienionych w tabeli prac konserwacyjnych po upływie podanych okresów. 

Dozwolone jest stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie gwarancja traci 
ważność. 

 

Wszystkie prace wolno przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym urządzeniu!!! 
Podczas wszelkich prac zapewnić, aby urządzenie nie mogło się przypadkowo zamknąć.  
Niebezpieczeństwo obrażeń! 

 

A 

B 
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6.1.1 Elementy mechaniczne 

Okres konserwacji Zakres prac 

Pierwsza inspekcja po 25 
godzinach pracy 

• Skontrolować i w razie potrzeby dokręcić wszystkie śruby mocujące  
(prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby). 

Co 50 godzinach pracy • Dokręcić wszystkie śruby mocujące (zwrócić uwagę, aby dokręcać śruby zgodnie z 
obowiązującymi momentami dokręcającymi właściwej klasy wytrzymałości.) 

• Skontrolować prawidłowe działanie wszystkich przegubów, prowadzeń, sworzni i 
kół zębatych, w razie potrzeby wyregulować lub wymienić. 

• Sprawdzić sprawność wszystkich zamontowanych elementów zabezpieczających 
(takich jak zawleczki) i wymienić uszkodzone elementy zabezpieczające. → 1) 

• Skontrolować zużycie szczęk chwytaka (o ile występują), w razie potrzeby 
wymienić. 

• Nasmarować górną i dolną stronę łożyska przesuwnego (o ile występuje) przy 
otwartym urządzeniu. 

• Wszystkie gniazda smarowe (jeżeli są) nasmarować praską smarową. 

Co najmniej 1 do roku 

(w trudnych warunkach pracy 
przerwy między kontrolami 
skrócić) 

• Skontrolować elementy zawieszenia oraz sworznie i łączniki. Kontroli pod kątem 
rys, zużycia, korozji i pewności działania winna dokonać osoba wykwalifikowana. 

 

1) 

 
 

 
 

 

6.1.2 Konserwacja specyficzna dla danego urządzenia 

okres utrzymywania Prace do wykonania 

Codzienne kontrole Patrz załączona instrukcja obsługi silnika wysokoprężnego HATZ - 1D81C oraz wózka 
gąsienicowego - HINOWA TP2000. 

 

 • - Poziom oleju Sprawdzić wózek 
gąsienicowy (patrz instrukcja obsługi 
HINOWA) 

• - Poziom oleju Sprawdzić napęd na olej 
napędowy (patrz instrukcja obsługi 
HATZ) 
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• - Wyjąć filtr próżniowy powietrza i 

oczyścić (sprężonym powietrzem), w 
razie potrzeby wymienić. 

• - Sprawdzić gumową uszczelkę 
pokrywy filtra powietrza i w razie 
potrzeby wymienić, jeśli jest 
uszkodzona. 

  
 

 • - Zdjąć pokrywę i nasmarować 
smarownicą. 

• - Sprawdzić filtr powietrza pod kątem 
zanieczyszczeń. 
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6.2 Usuwanie awarii 

 

zaburzenie przyczyna korygowanie 

maszt nie może być 
ustawiony w jednej linii z 
masztem. 

układ hydrauliczny jest nieszczelny 
Ponownie dociągnąć połączenia i połączenia 
śrubowe. 

siłowniki hydrauliczne nie utrzymują 
ciśnienia. 

Wymienić zestawy uszczelek w butlach. 

zawór działa wadliwie. 
Sprawdzić i wyczyścić zawór, w razie potrzeby 
wymienić. 

 
Kabel czujnika pochylenia jest 
uszkodzony lub nie jest podłączony. 

Wymień kabel lub podłącz go prawidłowo. 

belka polowa obraca się w 
niewłaściwym kierunku 

Nieprawidłowe ustawienie zakresu 
wychylenia 

Prawidłowa regulacja zakresu wychyleń 

Negatywne ciśnienie -0,42 
bara nie zostało osiągnięte. 

Obrabiany przedmiot ma pęknięcia, 
wgłębienia lub jest porowaty. 

Element obrabiany, który nie nadaje się do zasysania 
za pomocą tego urządzenia. 

Uszczelnienie wargi płyty ssącej jest 
uszkodzone. 

Wymienić wargę uszczelniającą 

Manometr jest uszkodzony. Wymienić manometr 

Wąż, armatura przeciekająca Wymień komponenty 

brak dostępnego 
podciśnienia / urządzenie 
nie działa 

guma uszczelniająca 

Sprawdzić gumę uszczelniającą wokół płyty ssącej. 

W razie potrzeby oczyścić gumę uszczelniającą w 
obszarze krawędzi; wyczyścić rowek. 

Nie przyklejać gumy uszczelniającej do płyty ssącej. 

Sprawdzić połączenie 
Sprawdzić połączenie pomiędzy wężem 
podciśnieniowym a płytą ssącą, połączenie musi być 
mocno dokręcone. 

filtry powietrza 
Sprawdzić filtr powietrza, połączenia zaciskowe 
węży itp. i upewnić się, że wszystkie są prawidłowo 
zamocowane. 

dyrygenci 

Sprawdzić wszystkie przewody pompy próżniowej 
pod kątem uszkodzeń. 

Sprawdzić, czy kable nie ocierają się o obudowę. 

podmioty zagraniczne 
Sprawdzić, czy w pompie próżniowej występuje 
próżnia i czy nie zassano żadnych ciał obcych. 

Ładunek nie może być 
wessany. 

zalecane podciśnienie nie 
może być już osiągnięte 

Podciśnienie zmniejsza się 
zbyt szybko, gdy 
urządzenie jest wyłączone. 

Wyciek na płycie ssącej spowodowany 
osadzającym się brudem pomiędzy 
gumową uszczelką a płytą ssącą. 

Zdjąć gumową uszczelkę z płyty ssącej. 

Oczyścić płytę ssącą i szczelinę w gumowej 
uszczelce. 

Wciągnąć gumową uszczelkę z powrotem na płytę 
ssącą i zamocować ją. 

W razie potrzeby wymienić uszczelkę gumową. 

Gąbczasta gumowa uszczelka zużyta lub 
porowata (starzenie się po ekspozycji na 
promieniowanie UV) 

 

 

Przy rozwiązywaniu problemów związanych z jednostką podnoszącą/operacyjną, silnikiem wysokoprężnym 
(HATZ) lub układarką gąsienicową (Hinowa) należy przestrzegać wskazówek zawartych w odpowiedniej 
instrukcji obsługi. 
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6.3 Naprawy 

 

 

• Napraw urządzenia mogą dokonywać jedynie osoby posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności. 

• Przed ponownym uruchomieniem należy zlecić osobie wykwalifikowanej przeprowadzenie gruntownej 
kontroli. 

 

6.4 Obowiązek przeprowadzania kontroli 

 

• Użytkownik zapewni, że urządzenie zostanie poddane kontroli przez osobę wykwalifikowaną co najmniej 
raz w roku, a stwierdzone usterki zostaną bezzwłocznie usunięte (zob. rozporządzenie DGUV 1-54 i 
rozporządzenie DGUV 100-500). 

• Przestrzegać odnoszących się do tego postanowień deklaracji zgodności! 

• Ekspercka kontrola może być również przeprowadzona przez producenta Probst GmbH. Skontaktuj się z 
nami pod adresem: service@probst-handling.com 

• Zalecamy, aby po przeprowadzeniu kontroli i usunięciu usterek urządzenia umieścić w dobrze 
widocznym miejscu plakietkę potwierdzającą fakt kontroli (Nr zamówienia.: 2904.0056 + naklejka 
przeglądowa z datą) 

 

 

 

Kontrolę urządzenia należy bezwzględnie udokumentować! 

 

Urządzenie Rok Data Osoba kontrolująca Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

mailto:service@probst-handling.com
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6.5 Wskazówki dotyczące tabliczki znamionowej 

 

Typ urządzenia, numer urządzenia oraz rok produkcji mają istotne znaczenie w procesie identyfikacji 
urządzenia. Dane te należy podawać w przypadku zamawiania części zamiennych, usług gwarancyjnych 
oraz pozostałych pytań związanych z danym urządzeniem. 

Maksymalny udźwig informuje o wartości maksymalnego obciążenia urządzenia. Nie wolno przekraczać 
maksymalnego udźwigu. 

Podany na tabliczce znamionowej ciężar własny należy uwzględnić w przypadku zastosowania 
podnośnika/urządzenia nośnego (np. dźwig, wyciąg łańcuchowy, wózek widłowy, koparka...). 

 

Przykład:  
 

6.6 Wskazówka dotycząca wynajmowania/wypożyczania urządzeń marki PROBST 

 

Każde wypożyczenie/wynajęcie urządzeń marki PROBST wymaga dołączenia oryginalnej instrukcji obsługi! 
Jeśli w kraju użytkownika obowiązuje inny język, należy ponadto dostarczyć tłumaczenie oryginalnej 
instrukcji obsługi. 
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Wersje specjalne 

Urządzenie posiada następujące specjalne wersje wykonania: 

 

 

 

 

 

 

 

(szczególne informacje dotyczące obsługi lub listy części zamiennych, patrz załącznik) 

Jeżeli wersje specjalne wymagają oddzielnych części zamiennych / zużywających się, 

standardowa lista części zamiennych / zużywających się traci swą ważność. 
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1 Bezpieczeństwo 
1.1 Informacje dla 

zakładu użytkownika 

Podnośnik JUMBO został skonstruowany zgodnie z wymogami techniki  

i zapewnia bezpieczną eksploatację. Mimo tego istnieją zagrożenia, 

 jeżeli urządzenie nie będzie obsługiwane przez przeszkolony lub przynajmniej 

poinstruowany personel; 

 jeżeli urządzenie nie będzie stosowane zgodnie z przeznaczeniem (patrz 1.5). 

Niekiedy mogą powstać niebezpieczeństwa dla: 

 zdrowia i życia użytkownika i osób trzecich, 

 podnośnika i innych wartości rzeczowych użytkownika. 

 

1.2 Informacje dla 

personelu 

instalacyjnego, 

konserwacyjnego i 

obsługowego 

Urządzenie może być instalowane i konserwowane tylko przez wykwalifikowany 

personel, mechaników i elektryków. Prace przy instalacji elektrycznej mogą być 

wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków. 

Każda osoba, której w zakładzie użytkownika powierzono prace związane  

z ustawianiem, uruchamianiem, obsługą, konserwacją i naprawą urządzenia, musi 

przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi – w szczególności rozdziały 

„Bezpieczeństwo“ i „Obsługa“. 

Zakład użytkownika urządzenia musi zapewnić przez podjęcie odpowiednich działań 

wewnątrzzakładowych, aby 

 pracujące przy podnośniku osoby były odpowiednio poinstruowane; 

 instrukcja obsługi została przeczytana i zrozumiana; 

 oraz aby instrukcja obsługi była w każdej chwili dostępna. 

Zakres kompetencji pracowników wykonujących różne czynności przy urządzeniu musi 

być jednoznacznie określony i przestrzegany. Nie mogą występować niejasności  

w zakresie kompetencji pracowniczych. Zalecamy zabezpieczenie podnośnika przed 

stosowaniem przez nieupoważnione osoby, np. przełącznikiem kluczykowym. 
 

1.3 Wskazówki 

bezpieczeństwa  

w niniejszej 

instrukcji 

 

 

 
 

Wskazówki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone  

w następujący sposób: 

 

 

Oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo. Niezapobieganie mu może 

być przyczyną śmierci i ciężkich obrażeń ciała.  

 

Oznacza możliwą niebezpieczną sytuację. Niezapobieganie jej może być przyczyną 

lekkich obrażeń ciała. 

1.4 Wymagania montażowe Podnośnik w wersji podstawowej nie może pracować w pomieszczeniach zagrożonych 

wybuchem. Na życzenie podnośnik JUMBO może być jednak również dostarczony  

w wersji z ochroną przeciwwybuchową. 

Temperatura otoczenia musi się zawierać w zakresie od +0 °C do +40 °C (w 

przypadku wyższej lub niższej temperatury prosimy o kontakt z producentem). 

Odpowiednie zalecenia i kontrole wewnątrzzakładowe powinny zapewnić, aby 

otoczenie stanowiska pracy było zawsze czyste i uporządkowane. 
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1.5 Użytkowanie zgodne  

z przeznaczeniem 
 

 

Podnośnik Vakuum-Schlauchheber służy do podnoszenia i transportu 

przedmiotów. Nie wolno przekraczać dozwolonej nośności. Przestrzegać 

informacji podanych na tabliczce znamionowej! 

Ładunki muszą być stabilnie zamocowane, aby uniemożliwić ich uszkodzenie 

podczas podnoszenia! 

Zakaz transportu osób lub zwierząt na podnośniku! 

Samodzielne przezbrojenia i modyfikacje podnośnika są niedozwolone ze 

względów bezpieczeństwa! 

 
Wolno stosować wyłącznie płyty ssące PROBST. 

 
 

         

Niektóre z płyt ssących, które można zamontować do urządzenia, zmniejszają 
jego udźwig. Na każdej płycie ssącej jest podane dopuszczalne obciążenie.  

Wolno stosować wyłącznie dopuszczone płyty ssące!  

Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia płyty ssącej. Jest to surowo 

zabronione!!! Niebezpieczeństwo: Spadnięcie ładunku! 

   
   Zakaz 

Stosowanie płyt ssących o mniejszym udźwigu niż moduł podnośnika i pulpit 
sterowania jest zabronione! Niebezpieczeństwo: Spadnięcie ładunku. 
(Wolno stosować płyty ssące o udźwigu większym niż moduł podnośnika i obsługi.) 

 Prace przy użyciu tego urządzenia wolno wykonywać wyłącznie w bliskiej 
odległości od podłoża. 
Nie wolno podnosić ładunku na wysokość powyżej 1,8 m! 

1.6 Emisja hałasu Emitowany przez pracujący podnośnik próżniowy podnośnik wężowy równoważny 

poziom ciągłego ciśnienia akustycznego (ładunek zassany) wynosi poniżej 70 dB (A). 

 
 

1.7 Szczególne zagrożenia Ładunek utrzymywany jest przez chwytak ssący poprzez podciśnienie. W 

przypadku awarii instalacji próżniowej spada podciśnienie na chwytaku ssącym. 

Wąż podnośnikowy urządzenia rozpręża się i ładunek obniża się. 

Dochodzi do tego w przypadku nagłej awarii zasilania. Wmontowany zawór 

zwrotny w przejściówce obrotowej służy do tego, by w tym przypadku 

podciśnienie opadało z opóźnieniem, jednak tylko wtedy, gdy uchwyt 

regulacyjny znajduje się w położeniu "Podnoszenie". 

W przypadku awarii zasilania odstawić ładunek w miarę możliwości 

natychmiast. W przeciwnym razie natychmiast opuścić obszar niebezpieczny. 

Urządzenie wytwarza bardzo silne ssanie, mogące wciągać włosy i odzież. Nie 

zaglądać do otworu chwytaka ssącego ani nie zbliżać do niego małych 

przedmiotów, gdy urządzenie jest załączone. 

 

 
 

1.8 Stanowisko pracy 

 

Stanowisko pracy obsługującego znajduje się przed pulpitem sterowania. 

Zabezpieczyć podnośnik przed nieupoważnionym włączeniem i wyłączeniem, np. 

zakładając kłódkę na głównym wyłączniku. 

 Nigdy nie przebywać pod zawieszonym ładunkiem. 
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1.9 Informacje dla 

użytkownika 
Przed uruchomieniem podnośnika użytkownik musi zostać odpowiednio poinstruowany. 

Użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, w szczególności rozdziały 

„Bezpieczeństwo“ i „Obsługa“. 

Przy urządzeniu mogą pracować tylko autoryzowane osoby. Są one odpowiedzialne  

za osoby trzecie przebywające w strefie pracy. 

Obowiązują miejscowe przepisy bhp (w Niemczech m.in. przepisy zapobiegania 

wypadkom Niemieckiej Federacji Zawodowe BGR 500  „Urządzenia do przenoszenia 

ładunków” ). 

Inne wskazówki bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji, nie uchylają 

obowiązujących przepisów bhp, lecz są ich uzupełnieniem. 
 

1.10 Osobiste wyposażenie 

ochronne 
Podczas obsługi urządzenia należy zawsze nosić buty ochronne. 

Przed transportem niebezpiecznych materiałów należy założyć odpowiednią odzież 

ochronną. 

 
 

1.11 Zachowanie w razie 

awarii 
Sytuacją awaryjną jest np. nagły zanik prądu (urządzenie wyłącza się 

niespodziewanie!). 

W razie zaniku prądu natychmiast przestawić dźwignię regulacyjną całkowicie  

w położenie „Podnoszenie“, aby ładunek nie spadł. Próżnia resztkowa zapewnia  

wtedy powolne opuszczenie chwytaka ssącego z ładunkiem. 
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1.12 Kontrola urządzeń 

zabezpieczających 
W przejściówce obrotowej podnośnika wbudowany jest zawór zwrotny. Zapobiega on 

spadkowi ładunku z chwytaka ssącego w razie zaniku prądu. 

Sprawdzić zawór zwrotny na początku każdej zmiany (przy wyłączonej maszynie) lub  

raz na tydzień (przy włączonej maszynie). Podczas kontroli przebywać poza strefą 

zagrożenia. 

Sposób postępowania: 

 Włączyć podnośnik. 

 Podnieść ładunek i całkowicie obrócić pokrętło w położenie „Podnoszenie“. 

 Wyłączyć podnośnik. Podnośnik musi się powoli obniżyć. Ładunek nie może nagle 

spaść. 

Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć stwierdzone usterki. Jeżeli usterki 

wystąpią podczas pracy urządzenia, należy je wyłączyć i usunąć usterki. 

 

 

2 Dane techniczne 
 

Temperatura otoczenia +0 - 40 °C 

Maks. skok* ca. 1550 mm 
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3 Opis 
3.1 Części podnośnika Podnośnik składa się z następujących części: 

Poz. Nazwa Uwagi 

1 Łącznik przyłącze po stronie klienta 

2 Przejściówka obrotowa przyłącze po stronie klienta 

3 Wąż podnośnikowy przyłącze po stronie klienta 

4 Pulpit sterowania z dźwignią regulacyjną 

5 Siatka przytrzymująca - 

6 Wąż ochronny - 
 

 

 
 

3.2 Przejściówka 

obrotowa 
Przejściówka obrotowa podtrzymuje wąż zasilający (2) dmuchawy i wąż podnośnikowy (3). 

Podnośnik jest zawieszany na przejściówce obrotowej. 

Przejściówka obrotowa umożliwia dowolne obracanie podnośnika. 

 
 

3.3 Wąż podnośnikowy Wąż podnośnikowy doprowadza podciśnienie do chwytaka ssącego i umożliwia skok 

podnośnika. 
 

3.4 Pulpit sterowania 

 

Pulpit sterowania służy do regulacji podnoszenia i opuszczania podnośnika PODNOŚNIKA 

poprzez regulację podciśnienia w wężu podnośnikowym. Odbywa się to poprzez regulację 

dopływu powietrza zewnętrznego do podnośnika. 

Dopływ powietrza zewnętrznego i podciśnienie są tu regulowane za pomocą klapy. Klapę 

uruchamia się dźwignią regulacyjną (poz. 4.2). Ładunek jest podnoszony, gdy otwór 

sterujący zostanie całkowicie zamknięty przez suwak. 

Im szerzej otwór sterujący jest otwarty, tym większa ilość powietrza zewnętrznego jest 

zasysana. Ładunek jest opuszczany. 
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3.5  Osprzęt  

Filtr przeciwpyłowy Montaż filtra przeciwpyłowego w przewodzie ssącym zaleca się w celu ochrony dmuchawy 

przed zanieczyszczeniami wszelkiego rodzaju (pył z otoczenia, zabrudzony materiał). 

Przestrzegać wskazówek montażowych w dołączonej instrukcji obsługi filtra przeciwpyłowego!  

Wskazówka: W razie eksploatacji urządzenia bez filtra przeciwpyłowego ewentualne 

uszkodzenie w wyniku wniknięcia ciał obcych nie jest objęte gwarancją. 
 

Stycznik silnikowy Umożliwia on włączanie i wyłączanie dmuchawy. Wbudowany wyłącznik nadprądowy 

zapobiega uszkodzeniu silnika dmuchawy przez prąd przetężeniowy. 
 

Przedłużenie siłownika 

węża 

Przedłużenie siłownika węża (SZV) przeznaczone jest do wyjmowania części z głębokich 

skrzynek, kartonów, pojemników siatkowych itp. Przedłużenie siłownika węża montuje się 

między chwytakiem ssącym a pulpitem sterowania. 
 

 
 

Manometr Manometr wskazuje podciśnienie na chwytaku i stan roboczy całego urządzenia. Manometr 

jest przymocowany do pulpitu sterowania. 
 

Wąż ochronny Wąż ochronny jest płaszczem zabezpieczającym wąż podnośnikowy. 
 

Siatka przytrzymująca Siatka przytrzymująca służy do transportu i przechowywania podnośnika, tak by nie 

zajmował dużo miejsca. Pozwala zredukować długość węża podnośnikowego do 

minimum. 

 

4 Instalowanie 
4.1 Sposób instalowania Urządzenie może być instalowane i konserwowane tylko przez wykwalifikowany personel, 

mechaników i elektryków. Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko 

przez wykwalifikowanych elektryków. 
 

Instalowanie dmuchawy  Zainstalować dmuchawę próżniową zgodnie z oddzielną instrukcją, zwrócić 

szczególną uwagę: 
 

Kontrola kierunku 

obrotów 

Przed uruchomieniem koniecznie sprawdzić zgodnie z oddzielną instrukcją 

kierunek obrotów dmuchawy. 
 

 

Podczas mocowania węża zasilającego zwrócić uwagę, aby wąż był zawieszony spiralnie 

( przynajmniej 800 mm).  

Długość węża zawieszonego na wysięgniku dźwigu musi wynosić wielokrotność od 1,3 do 

1,5 długości wysięgnika. Wąż zasilający musi swobodnie zwisać. 

Nie może on przylegać do żadnych powierzchni, ocierać się lub być zakleszczony. 
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 Przejściówkę obrotową (7) podnośnika zawiesić w wózku transportowym (5) 

dźwigu i zamocować. Wprowadzić wózek transportowy w wysięgnik (2). 

 Zamocować ogranicznik krańcowy (6) na końcu wysięgnika. 

Pod żadnym pozorem nie pracować bez ogranicznika krańcowego. W 

przeciwnym razie podnośnik może spaść. 

 Wąż zasilający podłączyć do rury przyłączeniowej przejściówki obrotowej (4) i 

zabezpieczyć opaską zaciskową. 

Układając wąż zasilający należy pamiętać, że wskutek działania próżni ściągnie się 

on o ok. 10 do 15%. Dlatego należy ułożyć go luźno, odpowiednio kompensując 

długość. Na dłuższych, prostych odcinkach można ułożyć rury z tworzywa 

sztucznego. Długość całkowita nie powinna przekraczać 50 m. Długie węże 

zasilające redukują obciążenie graniczne i dynamikę podnośnika wężowego. 

 

4.1 Nastawa 

zawieszenia  

(bez ładunku) 

 

 

 

 

 

 

 

Zawieszenie podnośnika należy dostosować do wagi chwytaka. Do tego służy 

klapa w pulpicie sterowania.  

Można zmienić położenie klapy (2). 

Gdy nasadzi się chwytak ssący na ładunek, suwak otwiera klapę całkowicie. Dzięki 

temu można zassać i podnieść ładunek. 

 Sposób postępowania: 

 Przekręcić śrubę nastawczą (1) na pulpicie sterowania (na dole). 

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara  otwarcie klapy. 

Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara  zamknięcie klapy. 

 Im szerzej otwarta jest klapa, tym niżej zawieszone jest urządzenie. 

W przypadku całkowicie zamkniętej klapy, po załączeniu dmuchawy urządzenie 

szybko podnosi się do góry! 
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4.2 Wymiana węża 

podnośnikowego 

Wąż podnośnikowy można wymienić na miejscu. 

 

Ze względu na wzmocnienie węża podnośnikowego po stronie 

spodniej, wolno go montować wyłącznie ze wzmocnieniem 

skierowanym do dołu! 

 

Sposób postępowania: 

 Zamocować przejściówkę obrotową nad śrubami uchwytu 

węża w imadle (zdjęcie 1). 

 Zdjąć kapturki z końcówek gwintów opasek zaciskowych. 

 Poluzować za pomocą klucza widełkowego opaski zaciskowe 

na wężu podnośnikowym przy uchwytach węża na siłowniku 

węża (zdjęcie 2) i elemencie obrotowym (zdjęcie 3). 

 Zdjąć taśmę klejącą ze starego węża podnośnikowego. 

 Wykręcić stary wąż z uchwytu siłownika (zdjęcie 4). 

 Wykręcić stary wąż z uchwytu przejściówki obrotowej (zdjęcie 

5). 

 Natłuścić lekko skręty uchwytów węża (zdjęcie 6). 

 Zamontować nowy wąż podnośnikowy wzmocnieniem 

skierowanym do dołu! 

 Nakręcić całkowicie nowy wąż na skręty przejściówki 

obrotowej. (zdjęcie 7) 

 Nakręcić całkowicie nowy wąż na skręty siłownika węża. 

(zdjęcie 8)  

 Owinąć wąż podnośnikowy taśmą klejącą (Coroplast) tak, by 

uszczelnić go na siłowniku (zdjęcie 9) / przejściówce 

obrotowej (zdjęcia 10, 11) (owinąć ok. 2 razy po pełnym 

obwodzie). 

 Nałożyć opaski zaciskowe na wąż podnośnikowy i dociągnąć 

kluczem dynamometrycznym z momentem dokręcenia 10 

Nm (zdjęcie 12). 

 Nałożyć kapturki na końcówki gwintów opasek zaciskowych. 

  
Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 

   
Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 

 

 

 
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 

  
Zdjęcie 7 Zdjęcie 8  

   
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 

  
Zdjęcie 11  Zdjęcie 12 
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Numer serii 
 

Rozmiar węża 
podnośnikowego  

 

 

 

 
Nr kat. węża podnośnikowego 
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5 Obsługa 
5.1 Wskazówki 

bezpieczeństwa 
Obowiązują miejscowe przepisy bezpieczeństwa; w Niemczech m. in. przepisy UVV VBG 9a 

„Urządzenia do mocowania ładunków...“. Wymienione niżej wskazówki bezpieczeństwa nie 

uchylają obowiązujących przepisów bhp, lecz stanowią ich uzupełnienie: 

  Nosić buty ochronne. 

 Przed transportem niebezpiecznych materiałów należy założyć odpowiednią 

odzież ochronną. 

 Nie wolno przekraczać maksymalnej nośności urządzenia. 

Uwzględnić informacje podane na tabliczce znamionowej na dźwigni 

obsługowej. 

 Nie przebywać pod zawieszonym ładunkiem. Przebywać zawsze poza strefą 

zagrożenia. 

 Nigdy nie transportować osób lub zwierząt na ładunku lub podnośniku! 

 Pracować tylko przy dobrej widoczności w obrębie całego stanowiska pracy. 

Zwrócić uwagę na inne osoby przebywające w strefie pracy. 

 Nigdy nie transportować ładunku nad osobami. 

 Nigdy nie pochylać się nad podniesionymi ładunkami. 

 Nie zwalniać dźwigni obsługowej podnośnika podczas podnoszenia ładunku. 

 Nigdy nie ciągnąć ani nie przechylać ładunków. 

 Zakleszczonych ładunków nie odrywać za pomocą podnośnika. 

 W razie zaniku prądu natychmiast przestawić pokrętło (JUMBOERGO) lub 

dźwignię regulacyjną (JUMBOSPRINT) całkowicie w położenie „Podnoszenie“, 

aby ładunek nie spadł.  

Próżnia resztkowa zapewnia wtedy powolne opuszczenie podnośnika 

wężowego z ładunkiem. 

 Zasysać i podnosić tylko nadające się do tego ładunki (sprawdzić stabilność i 

porowatość powierzchni podnoszonych materiałów). 

  Podnośnik stosowany jest w torach jezdnych dźwigu z ogranicznikami 

krańcowymi: 

Przy dojeżdżaniu do ogranicznika krańcowego mogą wystąpić wysokie siły 

poziome, które powodują odłączeniu ładunku w kierunku poziomym. 

 

 Jeżeli moduł podnośnika (wąż podnośnikowy) nie jest w stanie podnieść 

zassanego ładunku, pod żadnym pozorem nie wspomagać podnoszenia. 

Siła utrzymująca chwytaka może być niewystarczająca. Ładunek może 

spaść ryzyko obrażeń. 

5.2 Podnoszenie, 

opuszczanie i 

odstawianie 

ładunków 

Wymienione niżej czynności obsługowe muszą zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego 

mechanika przed uruchomieniem urządzenia przez personel obsługi.  

Stwierdzone usterki należy całkowicie usunąć przed rozpoczęciem pracy. 

Przed uruchomieniem należy wyregulować stan zawieszenia urządzenia bez ładunku. 
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Podnoszenie: 

 

 

 Ustawić chwytak ssący bezpośrednio nad ładunkiem. 

 Dźwignia regulacyjna (1) w kierunku „Opuszczanie“. Wąż podnośnikowy 

rozpręża się i pulpit sterowania opuszcza się wraz z chwytakiem ssącym. 

 Przyłożyć chwytak ssący do ładunku. Uważać na równomierne rozłożenie 

ciężaru. 

 

 Powoli nacisnąć dźwignię regulacyjną (1) w górę. Ładunek zostanie zassany. 

Uwaga: Pokrętło może pozostać w położeniu „Podnoszenie“ maks. 90 sekund,  

 gdyż w przeciwnym razie 

dmuchawa może ulec uszkodzeniu; 

wygasają wtedy roszczenia z tytułu gwarancji! 

zużywana jest niepotrzebnie energia. 

Nastawa zawieszenia  

z ładunkiem 

 

 

 

 

 

Za pomocą śruby nastawczej (2) ustawia się stan zawieszenia z ładunkiem (uwaga: nie 

pomylić z nastawą zawieszenia bez ładunku). 

 Obrót w prawo stan zawieszenia zmniejsza się 

 Obrót w lewo stan zawieszenia zwiększa się 

Uwaga: Stan zawieszenia z ładunkiem nie powinien znajdować się w najwyższym 

położeniu węża podnośnikowego, gdyż w przeciwnym razie przy zassanym 

ładunku 

dmuchawa może ulec uszkodzeniu; 

wygasają wtedy roszczenia z tytułu gwarancji! 

zużywana jest niepotrzebnie energia. 

Opuszczanie, 

odstawianie 

 

 

 

 Powoli przestawić dźwignię regulacyjną (1) w dół „Opuszczanie“. Wąż podnośnikowy 

rozpręża się i chwytak ssący opuszcza się wraz z ładunkiem. 

 Nie przestawiać dźwigni regulacyjnej gwałtownie do oporu w dół, trzymając 

jednocześnie pałąk (3). W przeciwnym razie ładunek może nagle spaść, gdyż zanika 

całkowicie próżnia. 

 Opuścić ładunek w żądanym miejscu. 

 Aby odstawić ładunek, przestawić dźwignię regulacyjną całkowicie w dół, lekko przechylić 

skrzynkę zaworową i podnieść. 

 



Komponenty próżniowego podnośnika 
wężowego 

Moduł podnośnikowy z pulpitem sterowania 

 

 

 

BA 30.11.02.00094 Stand 08.2012 / Status 05 Seite 15/17 

6 Lokalizacja i usuwanie usterek 
 Urządzenie może być instalowane i konserwowane tylko przez wykwalifikowany personel, 

mechaników i elektryków. Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko 

przez wykwalifikowanych elektryków. 

Po zakończeniu naprawy lub konserwacji należy zawsze sprawdzić urządzenia 

zabezpieczające, zgodnie z opisem w rozdziale „Bezpieczeństwo“. 

Jeżeli ładunku nie można podnieść, należy znaleźć i usunąć usterkę na podstawie 

poniższej tabeli. 

 
 

 

Usterka Usuwanie 

Odwrotny kierunek obrotu silnika. Zamienić miejscami fazy przyłącza dmuchawy. 

Nie jest wytwarzana wymagana próżnia.  Sprawdzić szczelność węża zasilającego i podnośnika 

wężowego. 

 Sprawdzić zamontowanie chwytaka. 

 Wyczyścić lub wymienić wkład filtra przeciwpyłowego i 

filtr pulpitu sterowania. 

Za duży ciężar ładunku. Zmniejszyć ciężar ładunku, użyć innej dźwignicy. 

Ładunek jest zbyt porowaty lub podatny na zginanie. Ładunku nie można podnieść, ewentualnie użyć innego 
chwytaka ssącego. 

Wąż zasilający jest uszkodzony. Poprowadzić nowy wąż lub wyciąć uszkodzony odcinek 
węża, połączyć złączką rurową i obejmą. 

Wąż podnośnikowy jest uszkodzony. Zamontować nowy wąż podnośnikowy. 

Przyłącze chwytaka ssącego jest nieszczelne. Sprawdzić uszczelkę gumową na siłowniku węża, w razie 
potrzeby wymienić. 

Chwytak ssący jest nieszczelny. Sprawdzić uszczelkę gumową na chwytaku ssącym,  
w razie potrzeby wymienić. 

Wąż chwytaka ssącego jest uszkodzony (chwytak 
podwójny i poczwórny) 

Sprawdzić wąż, ewentualnie wymienić. 

Ładunek spada podczas opuszczania. Skonsultować się z producentem. 

Próżnia jest wytwarzana, lecz podnośnik JUMBO nie 
podnosi porowatych ładunków. 

Skonsultować się z producentem. 

Pulpit sterowania podnośnika wężowego znajduje 
się przy pracującej dmuchawie bez ładunku w 
górnej pozycji blokady i nie daje się opuścić 
(względnie daje się opuścić jedynie bardzo 
powoli) za pomocą pokrętła lub dźwigni 
regulacyjnej. Odczepianie ładunku jest 
utrudnione. 

 Śrubę do nastawy stanu zawieszenia bez ładunku 

obrócić bardziej w prawo. 

 Wyczyścić lub wymienić włókninę filtra 

przeciwpyłowego pulpitu sterowania. 

Dmuchawa nie daje się włączyć / wyłączyć za pomocą 
zdalnego sterownika radiowego (opcja). 

 Wymienić baterię nadajnika. 

 Sprawdzić stycznik silnikowy lub bezpiecznik  

w skrzynce rozdzielczej sterownika. 
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7 Konserwacja 
7.1 Ogólne informacje Urządzenie może być instalowane i konserwowane tylko przez wykwalifikowany personel, 

mechaników i elektryków. 

Nie wolno otwierać dmuchawy w okresie obowiązywania gwarancji. 

Otwarcie prowadzi do utraty roszczeń gwarancyjnych! 

Po zakończeniu naprawy lub konserwacji należy zawsze sprawdzić urządzenia 

zabezpieczające, zgodnie z opisem w rozdziale „Bezpieczeństwo“. 
 

7.2 Czyszczenie Prace serwisowe i ich częstość przeprowadzania podane są w naszej tabeli serwisowej. 

Do czyszczenia urządzenia używać zimnych środków czyszczących (nie stosować benzyny 

do czyszczenia chemicznego ani żrących płynów. Mogą one prowadzić do nieszczelności 

lub uszkodzenia węża zasilającego i podnośnikowego). 

Chwytaki ssące czyścić przynajmniej raz na tydzień z przylegających zanieczyszczeń, jak 

klej, wióry, kurz itp. Używać do czyszczenia gliceryny. Uszkodzone lub starte chwytaki 

ssące (pęknięcia, dziury, pofałdowania) natychmiast wymienić. 
 

7.3 Odbiór przez 

rzeczoznawcę 
W ramach przepisów bhp rzeczoznawca musi przeprowadzić coroczną kontrolę urządzenia 

dźwigowego i podnośnika. Producent oferuje dodatkowo umowę serwisowo-przeglądową, 

która obejmuje coroczną kontrolę urządzenia z certyfikatem kontrolnym rzeczoznawcy 

obowiązującym na terenie Niemiec. 

 

 

7.1 Tabela serwisowa 

 Częstość 
 codzienni

e 
co  

tydzień 
co miesiąc co pół roku corocznie 

Podnośnik wężowy 
Czy wąż podnośnikowy jest w dobrym stanie i szczelny (brak 
pęknięć, przetarć, dziur)? 

  X  X 

Czy zamocowanie węża podnośnikowego jest prawidłowe? 
(pasowanie obejmy drucianej, uszczelnienie) 

    X 

Czy przejściówka obrotowa daje się łatwo obracać?   X  X 
Czy pokrętło lub dźwignia regulacyjna dają się łatwo przesuwać?   X  X 
Czy wszystkie połączenia są dociągnięte (obejmy węży itp.)?     X 
Czy tabliczka znamionowa i tabliczka informująca o nośności są 
przymocowane do urządzenia? 

    X 

Czy instrukcja obsługi jest dostępna i znana pracownikom?     X 
Czy uchwyt lub pałąk obsługowy są prawidłowo przymocowane?     X 
Czy mata filtrowa znajduje się na pulpicie sterowania i czy jest 
wyczyszczona? 

  X  X 

Kontrola elementów nośnych (np. zawieszenia podnośnika Jumbo) 
pod kątem odkształcenia, zużycia, korozji lub innych uszkodzeń 

   X  

Działanie 

Czy urządzenie daje się łatwo podnosić i opuszczać bez 
zassanego ładunku? (ustawienie klapy w pulpicie sterowania) 

  X  X 

Czy w PRÓŻNIOWYM PODNOŚNIKU WĘŻOWYM można nastawić stan 
zawieszenia  
z ładunkiem? (obracanie śruby nastawczej na pulpicie sterowania) 

    X 

Czy działa zawór zwrotny w razie zaniku prądu?   X  X 
Czy przyklejona jest nowa plakietka kontroli bhp?     X 
Ogólny stan urządzenia     X 



Komponenty próżniowego podnośnika 
wężowego 

Moduł podnośnikowy z pulpitem sterowania 
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8 Informacje na 

tabliczce 

znamionowej 

Na tabliczce znamionowej podane są ważne parametry techniczne próżniowego 

podnośnika wężowego JUMBO. 

Tabliczka znamionowa jest przymocowana po zewnętrznej stronie urządzenia. 

Tabliczka znamionowa zawiera następujące informacje: 

 

   

 

 

 

 
 

typ urządzenia 

numer urządzenia 

numer zamówienia 

rok produkcji 

maksymalna nośność 

ciężar własny 

 

 

 

 
 

Typ urządzenia, numer urządzenia i rok produkcji są ważnymi parametrami 

umożliwiającymi identyfikację urządzenia. Należy je zawsze podawać przy zamawianiu 

części zamiennych, w przypadku roszczeń gwarancyjnych i innych pytań dotyczących 

urządzenia. 

Maksymalna nośność informuje, jakie maksymalne obciążenie dozwolone jest dla 

urządzenia. Nie wolno przekraczać maksymalnej nośności. 
 

 

9 Składowanie 

 Właściwe składowanie zapewnia zachowanie jakości podnośnika w czasie jego 

nieużytkowania. W tym celu trzeba: 

 

 Oczyścić produkt (patrz 7.2) i pozostawić do wyschnięcia. 

 Składować produkt w pomieszczeniu zabezpieczonym przed wilgocią i 

mrozem. Zaleca się stosować skrzynię do przechowywania oferowaną przez 

producenta. 

 Temperatura składowania +0 – 40 °C. 

Ponowne uruchomienie przeprowadzić zgodnie z rozdziałem 4. 

 

10 Gwarancja, części zamienne i zużywające się 

 Na niniejsze urządzenie udzielamy gwarancji zgodnie z naszymi Ogólnymi Zasadami 

Sprzedaży i Dostawy. Dotyczy to również części zamiennych, o ile są to dostarczone przez 

nas części oryginalne. 

Za szkody spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych lub innego 

wyposażenia wszelka nasza odpowiedzialność jest wyłączona. 

Gwarancja nie obejmuje wszystkich części zużywających się. 

W poniższej liście wymienione są wszystkie najważniejsze części zamienne i zużywające 

się. 

 

Legenda: - część zamienna = E 

 - część zużywająca się = V 

 - podzespół zużywający się, zawiera części zużywające się = VB 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

 

Dreheinheit / Rotation Unit 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. Menge /  

Amount 

Bezeichnung Description Abmessung / 

Dimension 

Art. No. Legende 

6 1 G 2“ - L 56 - D 66,3  G 2“ - L 56 - D 66,3  2700.0007 E 

8 1 Flachsauggreifer_PFG Flat suction pad_PFG  4210.0610 V 

14 1 DIN 472 - 54 x 2,0 DIN 472 - 54 x 2,0  2048.0025 E 

15 1 V-Ring V-ring  4210.0611 V 

16 1 Kugellager Bearing  2135.0022 E 

17 1 DIN 471 - 65 x 2,5 DIN 471 - 65 x 2,5  2048.0026 E 

23 1 Hubschlauch Lifting hose PVC 2527.0010 V 

24 2 Schlauchschelle Hose clamp SSB 2105.0068 E 

25 4 Kappe für SSB Cap for SSB  2202.0042 E 

26 1 Haltenetz Securing net  2527.0005 V 

27 1 Kupplung Coupling  4200.0042 E 

28 1 Schutzhülle Covering for lifting tube  2529.0007 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. 
HE 35-E/S-BP HE 50-E/S-BP HE 80-E/S-BP HE 150-E/S-BP HE 200-E/S-BP HE 300-E/S-BP 

23 11.04.01.10007 11.04.01.10028 11.04.01.10066 11.04.01.10178 11.04.01.10070 11.04.01.10129  

24 10.07.10.00048 10.07.10.00049 10.07.10.00039 10.07.10.00046 10.07.10.00040  10.07.10.00065 

26 11.01.12.10141 11.01.14.10058 11.01.05.10248 11.01.23.10043 11.01.25.10039  11.01.25.10084 

28 11.04.01.10023 11.04.01.10018 11.04.01.10017 11.04.01.10132 11.04.01.10073  11.04.01.10127 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle 

 

Ventileinheit / Valve Unit 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

 

Ventileinheit , Bedieneinheit / Valve Unit ,Operating handle 

Pos. Menge /  

Amount 

Bezeichnung Description Abmessung / 

Dimension 

Art. No. Legende 

1 1 Ventilgehäuse kpl. Valve casing compl.  4210.0612 E 

2 1 Federklappe Spring flap  4210.0608 E 

9 1 Reibbelag Friction lining  4210.0613 E 

10 1 Scheibe Disk  4210.0614 E 

13 1 Schieber Slide  4210.0401 E 

14 1 Hülse Socket for slide  4210.0535 E 

15 1 Gleitlager Bearing bush  4210.0536 E 

18 1 Zugfeder Tension spring Z 066 OI 2171.0008 E 

20 1 Stellschraube Adjusting screw  4210.0403 E 

24 1 Zugfeder Tension spring Z 081 HI 2171.0009 E 

26 1 Filtermatte Filter mat  2505.0010 V 

27 1 Abdeckung f. Ventilklappe Cover for valve unit  4210.0615 E 

28 1 Rändelschraube Knurled screw  2009.0038 E 

45 1 Manometer VAM Manometer VAM  2213.0007 E 

56 1 Druckfeder Sring (pressure)  2170.0044 E 

59 1 Ventilklappe Valve flap  4210.0558 E 

64 2 Druckfeder Sring (pressure)  2170.0045 E 

65 1 O-Ring O-ring seal  2155.0087 V 

66 1 Rändelmutter Knurled nut  2019.0021 E 

75 4 Spannhaken Tension hook  2106.0011 E 

79 2 Schlitzgummiring Ruber seal  4210.0091 V 

82 1 Haltebügel Supporting strap  4210.0405 E 

87 1 Reguliergriff Control handle  4210.0406 E 

99 1 Rundstab Rod  4210.1051 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 
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Transportmaß / transport dimension

HE 150
Hubkraft 150 kg
lifting capacity 330 lbs

max. Tragfähigkeit
250 kg
max. carrying capacity
550 lbs

max. Tragfähigkeit
200 kg
max. carrying capacity
440 lbs

 c
a.

 2
68
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 ca. 1340 
 ca. 1860 
 ca. 1906 

Installation carrier TRANSMOBIL TM-150-D-A-XL

Tragkraft 200 / 250 kg
Lifting capacity 440 / 550 lbs

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

1510,5 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

mobiles Transport- und Verlegegerät für Bordsteine und
Platten, mit Knickausleger

1

        

Ralf.Northe22.1.2013

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

D52220012
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

TRANSMOBIL TM-150-D-A-XL
Ausführung Diesel Automatik

Benennung



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

42220128

42100132

42100539

42100132

42100568

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

1511,1 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

f. Bordsteine u. Platten m. Knick-Ausleger, verbreitert

1

        

Ralf.Northe22.1.2013

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

E52220012
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Trans Mobil TM150-D-A-XL,
Mob.Transp.- u. Verlegegerät

Benennung



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

42220142

42220153

42220110

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

1481,5 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

    

1

        

Ralf.Northe22.1.2013

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

E42220128
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Grundeinheit TM150-D-A-XL breit
Stahlbau kpl., Tragf. 200/250 kg

Benennung



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

42220135

42220132

21050017

42200101

20000018

42200331

42220062

30300024

33250132
33250133

20530012
30300024

20530012

42220129

20100018
42220057

20000251

42220164

42220152

33250130
33502964
20440008
20000026

42300012
21050017

42200017

20000017
20110001

20000013
20400002

20400002
20100015

30310209

20100016

21050017

21010051

42200417

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
    

    

25.2.2016

6.5.2013 Ralf.Northe

R.Northe
Grundeinheit TM150-D-A-XL breit
Stahlbau kpl., Tragf. 200/250 kg

E42220153
        

1

1

    

    

Datum



20000036

20440008

42220063

42220063

20100016

20000018

21070105

20000016

42220130

42220085

20000035

20450008

20400003

20400003

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

67,5 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

    

1

        

Ralf.Northe4.2.2013

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

E42220129
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Konsole kompl. für TM150-XL
Benennung



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list
42220138

42220136

33250115

20440006

20000025

21350025

21350025

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

92,3 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

    

1

        

Ralf.Northe14.1.2013

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

E42220135
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Ausleger kompl. TM150-XL
Benennung



21070105

20000015

20000015

20400020

21070105

20000130

20100014

20000013

42220096

20100015

42220059

20000010

20100015

20100015

20000130

20100014

20000013

20100015

21070105

20000015

20400020

21070105

20400020

20000015

20000010

42220137

42220039

42220106

42220105

20540024

42220096

42220061

41500064

42220060

20350013

21700050

20900001

20350013

21700050

20100015 20420002

20420002

20100015

20000150

20100014

20000011

20900001

20400002

20400002

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

57,82 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

    

1

P.Hafenbrak7.11.2019
Ralf.Northe30.1.2013

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
1

    

    

    
    

    

    

E42220136
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Auslegerarm TM150-XL hinten kompl.
Benennung



42710050

33250188

20100017

33250188

20100017

20000061

20100016

24100277

42200042

42220140

42220139

20000074

20000074

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

34,6 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

    

1

        

Ralf.Northe14.1.2013

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

E42220138
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Knickausleger Vorderteil TM150-XL kpl.
Benennung



siehe Hydraulikschaltplan
see circuit diagramm

20000159
42220134

42200001

20000008

20400002

20530079

20100018

20450008

30300005

20530012

20530012

30300005

42220133

20530079

20450008

20100018

20000159

21460028

30310208
20100015

20400002
20000013

21460028

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

108,6 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

    

1

        

Ralf.Northe24.1.2013

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

E42220132
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Mast kompl. TM150-XL
Benennung



siehe separate Liste
see separate list

20040004
21650001

20100015

21000075

42220120

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
    

1

9.3.2015

20.11.2013 Ralf.Northe

M.Wunder
Vakuum-Gebläseeinheit 
für Trans Mobile TM-150-XL

E42220164
        

1

1

mit VGE-3RGh, kpl. mit Gehäuse und HD-Motor

    

Datum



33100141

25200008

25050002

33250160

42200277

33170041
22140146

22140249

22140423

22600005
20100015

20100015
20400002

22040007

22140426
27150002

33170044
33170082

33170042

42200071

22140021 22140074

33170081

22130001

22140449

22140426

2214042622140031
22140128

22140418

42220200

25000008

20000010

42200032

21410001
21100001

21410003

22140031

33170037

21050004

21110020

42200029

20000026

20100017
20530072

33503903

20000002

21060002

20100014

20040043

42200027

42220029

20040014

20100015

21070075

21070001

20000012

20440004

20450006
20000014

20100005
20000021

22160044

21110002

42200441

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
2

1

9.9.2015

26.6.2012 Michael.Wunder

M.Wunder
Gebläseeinheit für TM-2 
ohne Schalldämmkasten

E42220120
        

1

1

mit VGE-3RGh, kpl. mit Gehäuse 
und HD-Motor, Vacuvane Gebläse

    

Datum



24900017

42220084
20400002

20000009

42200384

20000009

20400002

20040012

20100015

20100014

20400001

20250082

33503562

20400001
20100014

20100014

20400001

20400001

20000002

33503517

20000126

20400001

33503562

20400001

20100014

33503562

20000008

21050003

20000127

33050001

20000008

21050003

20000008

21050003

20000126
20400001

20400001
20100014

20100014

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

16,3 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

Steuersäule, Steuerung

1

        

Ralf.Northe25.4.2013

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

E42220110
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Umbauteile auf TM-D-A-XL
Benennung



siehe separate Liste
see separate list

33010047
20400001

20000126

20450017
20000018

20100016

20100014

20100015

20100015

20040010

21070001
20200035

42220144

24100226

24100353

24100067
24100067

24100352

20000013
20440004

33500064

33700594

20000126

26200015

21990003

42220146

21050150
42220089

42220078

20000009

42220148

22600057

26100032

20000002
24110009

24100013
20100014
24100092
24100067
24100092

24100013

42220143

24200021

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

    

    

    

    

    
    

1

27.7.2016

23.1.2013 Ralf.Northe

I.Krasnikov
Umbauteile auf TM-D-XL
bestehend aus D-Motor,

E42220142
        

1

1

Pumpe, Batterie,Halterung, HD-Schaltplan und Abgasrohr

    

Datum



Meterware
meter ware

2199000320100015

20040004
21650001

20100015

21600015
20020006

26990003
42220145

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

6,9 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:
Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

    

1

        

Ralf.Northe4.2.2013

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

E42220144
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Haube TM 150-D-XL komplett
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EC DECLARATION OF CONFORMITY TP2000
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INTRODUCTION

• This manual is made to permit customers to properly employ Hinowa hydraulic
units on the machines they have designed.

• Read this manual with care before making mechanical and hydraulic connec‐
tions between the Hinowa hydraulic unit and your machine.

• Continuous improvements in Hinowa products may lead to have illustrations in
the manual that do not match exactly with the parts that are used.

• No matter where you live or work do not hesitate to contact our engineering
department which is at your full disposal for all useful information and, in case,
to furnish you with any genuine spare parts you may require: these are the only
spare parts that guarantee quality and perfect interchangeability.

• To submit a correct request for the spare parts needed, it is necessary to quote
the undercarriage serial no. on every order.
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DECLARATION OF INCORPORATION

Preliminary remark: The product hydraulic unit is a partly completed
machinery which cannot in itself perform a specific and autonomous
application, as it is without any tools, utensils or other parts for a spe‐
cific application. Therefore, in conformity with the provisions of the
Machinery Directive, Chapter 1, Article 1, this product does not fall
within the scope of this directive and is not subject to the provisions in
Chapter 1, Article 5 and Chapter 2, Article 8. As per Annex II, point B
(see Chapter 1, Article 4, point 2) this product is only intended to be
incorporated into or assembled
with other machinery, thereby forming machinery to which the
Machinery Directive applies.

Given this, 

The HINOWA S.p.A. Company
Via Fontana ‐ 37054 NOGARA (VR) ‐ ITALY
Tel. +39 0442 539100 ‐ Fax +39 0442 539075

STATES

That it is forbidden to put HINOWA hydraulic units series TS in service
before the machine in which they have been incorporated has been stat‐
ed to comply with the provisions of Machinery Directive (EEC directive
2006/42) and subsequent modifications.
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NOMENCLATURE

To make the safety warnings and the operation and maintenance instructions easier
to understand, the names of the various parts of the tracked forklift are listed here
below:
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1 Idler roller assembly
2 Tracked undercarriage chassis
3 Roller
4 Traction wheel
5 Travel reductin gear oil
6 Track
7 Forks
8 Platform
9 Hydraulic oil tank
10 Lifting guides
11 Swing cylinders

1
2

3

45

6

11

7

8

10

9



7

OOPP EE RR AATT II OO NN AA NN DD MM AA II NN TT EE NN AA NN CC EE MM AA NN UU AA LL TP2000

MUTP2000171893021216

13

12

14

15

12 Control lever guard
13 Lifting cylinder
14 Hydraulic distributor 
15 Lifting points
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CONTROL STATION

The control station is the position at the rear of the machine where the operator
stands (on the platform), securely anchored to the control levers.

The operator must control the machine from the control station. The maximum
possible protection has been provided, taking in consideration that the machine
can also be used off‐road; nonetheless if the operator does not stand in the speci‐
fied position his/her lower limbs may be crushed by the tracks.
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INFORMATION ON SAFETY

To avoid accidents, before starting work and before performing any maintenance
operations, all the precautions and warnings contained in this manual must be
read, understood and observed.

This is the safety warning symbol.
When this symbol is identified on the machine or
in this manual, care must be taken to avoid the risk
of potential personal injuries.
Observe the suggested precautions and the
instructions.

The words DANGER and WARNING are used together with the safety warning
symbol.

The word DANGER indicates potential situations
of danger that may be the likely cause of serious
injuries or death. In addition, serious damage may
also be caused to the machine.

The word WARNING indicates potential situa‐
tions of danger, which if not avoided may cause
minor damage or personal injuries.

This wording may also be used when there is only
the risk of damaging the machine.
This message is used in situations where, unless
the due precautions are taken, the life of the
machine may be affected.

Hinowa has carefully analysed the risks deriving from the normal use and mainte‐
nance of the machine. Nonetheless, improper use and maintenance performed
using unsuitable equipment by persons who are not appropriately trained may
bring about situations of serious danger to the operator.
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PICTOGRAMS ON THE TP2000

1) READ THE MANUAL (POS. 8 ‐ TABLE 01) 

Carefully read the contents of this manual before com‐
missioning, use, maintenance, refuelling or other opera‐
tions on the machine. 

Label position: in front of the operator on the distributor
support.

2) MACHINE WORKING (POS. 13 ‐ TABLE 01)

Keep outside of the operating range of the moving
machine.

Label position: right‐ and left‐hand side of the lifting gui‐
des.

3) TRAVELLING DIRECTION (POS. 5 ‐ TABLE 01)

This label indicates the recommended travelling direction,
so that impact with any obstacles to be driven over can be
dampened by the shock absorbers connected to the idler
roller.

Label position: tracked undercarriage chassis.

4) DISTRIBUTOR CONTROLS, TP2000, FIXED UNDERCARRIAGE, PETROL ENGINE (POS. 1 ‐
TABLE 01)

Label position: distributor
guard.

5) SAFETY DISTANCE (POS. 21 ‐ TABLE 01)

This label warns anyone in the vicinity to be careful and
keep a safe distance from the working machine as the lifted
loads may cause serious harm or damage to people.

Label position: on the lifting guides.

0
7
0
6
3
6
0
0
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6) HYDRAULIC OIL (POS. 16 ‐ TABLE 01)

Label position: on the hydraulic oil tank.

7) CLOTHING AND PROTECTIVE EQUIPMENT
(POS. 4 ‐ TABLE 01)

When using the machine or performing maintenance,
wear a hard hat, glasses, safety footwear, gloves and
acoustic earmuffs.

Label position: in front of the operator on the distribu‐
tor guard.

9) HYDRAULIC OIL FILTER (POS. 12 ‐ TABLE 01)

Indicates the position of the hydraulic oil filter.

Label position: in front of the operator on the hydrau‐
lic oil tank, under the distributor guard.

10) HYDRAULIC OIL LEVEL INDICATOR (POS. 7 ‐ TABLE 01)

Indicates the position of the hydraulic oil level indi‐
cator.

Label position: in front of the operator on the hydrau‐
lic oil tank. 

12) LIFTING POINTS (POS. 6 ‐ TABLE 01)

Indicates the points to be used for lifting the machine.

Label position: near the anchorage eyelets on the forklift
guide.

��
��
��
��
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15) MAX. LOAD PERMITTED (POS. 22 ‐ TABLE 01)

Indicates the maximum load permitted and
the maximum vertical and horizontal distance
from the forks.
It is forbidden to exceed the capacity limit
and the indicated distance of the loadʹs centre
of gravity from the forks.

Label position: on the distributor support.

16) AVOID LIFTING PEOPLE (POS. 14 ‐ TABLE 01)

Indicates that it is forbidden to get on the lifting forks and to
use the forklift as a lifting platform.

Label position: at the level of the lifting guides.

17) NO MAINTENANCE WITH MOVING PARTS
(POS. 18 ‐ TABLE 01)

Indicates that no maintenance operations may be
performed when there are moving parts. 

Label position: in front of the operator on the hydraulic
oil tank.

18) DANGER OF CUTTING THE UPPER LIMBS
(POS. 15 ‐ TABLE 01)

Indicates that the operator must pay the utmost atten‐
tion to the moving parts during work.

Label position: at the level of the lifting guides / in front
of the operator on the distributor guard. 



13

OOPP EE RR AATT II OO NN AA NN DD MM AA II NN TT EE NN AA NN CC EE MM AA NN UU AA LL TP2000

MUTP2000171893021216

19) HOT SURFACE ‐ RISK OF BURNING (POS. 10 ‐ TABLE 01)

Indicates that the operator must pay the utmost atten‐
tion to the hot surfaces of the machine.

Label position: near the exhaust silencer.

20) CRUSHING HAZARD FEET (POS. 23 ‐ TABLE 01) 

Indicates areas where there is a danger of crushing
lower limbs for the operator.

Label position: tracked undercarriage chassis.

REPLACE THE LABELS AND THE PLATES IF THEY ARE DAMAGED.

FAILURE TO HEED ANY WARNINGS, DUE TO THE DAMAGE, LOSS OR NON‐OBSERVAN‐
CE OF A SAFETY LABEL, MAY CAUSE SERIOUS ACCIDENTS.

��������
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POSITION OF PICTOGRAMS ON THE TP2000
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SAFETY AND ACCIDENT PREVENTION

1 GENERAL PRECAUTIONS

1.1 CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS

Before performing any operation on the machine, implement all the safety stan‐
dards, precautions and instructions described in the manual.

1.2 FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS

Read all the safety messages in this manual and the safety signs on the machine.
Check that the safety signs are in good condition, replacing any missing or dama‐
ged signs. 
Make sure that when replacing any components or fitting new equipment, the
safety signs are correct.
Learn the correct way to operate the machine and use the controls.
Do not allow any unauthorised or not specifically trained persons to operate and/or
perform maintenance on the machine.

1.3 CLOTHING AND PROTECTIVE EQUIPMENT

Avoid wearing loose clothing, rings, watches or anything else that may get caught
in moving parts. Also avoid wearing oil‐ or fuel‐stained garments, as these are rea‐
dily flammable.
When using the machine or performing maintenance, wear a hard hat, glasses and
safety footwear, a mask, gloves and acoustic earmuffs.
When working for a period of 8 hours with a noise level over 85 dBA, always wear
suitable ear protection.

1.4 UNAUTHORISED MODIFICATIONS

It is strictly prohibited to make any modifications to the machine that may compro‐
mise its operation and safety. Hinowa is not liable for any injuries or damage cau‐
sed by unauthorised modifications.

1.5 SAFETY VALVES

It is strictly prohibited to modify and/or tamper with the safety and control valves
on the hydraulic system. Hinowa is not liable for any damage to people, things and
to the machine when the standard adjustments of the hydraulic valves are changed.
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PRECAUTIONS FOR USE

2 THE PRECAUTIONS TO BE TAKEN BEFORE STARTING WORK

2.1 SAFETY IN THE WORKPLACE

Before starting the engine, carefully check the conditions of the ground where the
machine will be working to look for any irregularities that may make the work dan‐
gerous or the machine unstable.

Always look out for people who enter the machineʹs working area.
Use suitable signs to warn people before moving the machine, and prevent anyone
from approaching the working zone when the machine is operating.

The machine is NOT fitted with a protective structure against overturning or the
falling of objects from above.
Before starting work, make sure there is no risk of overturning or falling objects
that may directly or indirectly hit the operator.
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3 PRECAUTIONS TO BE ADOPTED WHEN WORKING

3.1 PRECAUTIONS WHEN STARTING THE ENGINE

Check your machine carefully by walking around it befo‐
re starting the engine. 
Warn any people nearby that you are about to start the
machine. Do not allow anybody to climb onto the machi‐
ne.

3.2 PRECAUTIONS WHEN DRIVING

To avoid the possibility of accidents or loss of control, do not climb onto the forklift;
stand on the platform behind it and hold the grips tightly.
Keep children and animals away from the working area to avoid injuries due to
contact with the machine.

Use the tracked forklift at night only if the working area is suitably lit.

3.3 PRECAUTIONS WHEN TRANSPORTING THE LOAD

To avoid accidents or overturning, observe the load limits specified in this manual.
Make sure that the load is still and that it does not protrude from the outline of the
forklift or impede the operatorʹs view. Keep the load away from the exhaust silen‐
cer.
To avoid overturning, do not change the direction of travel when operating on slo‐
pes.
Do not travel uphill or downhill on inclines with a gradient exceeding 20°. Before
transporting the load on slopes, make sure that there is no risk of overturning.
Take care when using the machine in reverse, as in this situation the risk of falling
or sliding increases.
On steep declines, always travel at minimum speed. Never travel downhill in rever‐
se, and pay special attention when the gradient changes.


������DANGER



3.4 TRANSPORTING THE MACHINE

Strictly heed the local regulations when transporting the machine on public roads.
Use a truck or trailer suitable for transporting the machine.
Always unload and load the machine on a solid and flat surface.
Remember to use a ramp or a loading platform to load/unload the machine.
Never select the quick speed control during these operations.
Avoid steering when driving up or down a ramp, as this is extremely dangerous. If
steering is unavoidable, first return to the ground or the loading platform, then
change direction and start driving again.
Never operate any levers other than the gear levers when driving up or down a
ramp to avoid the risk of the machine losing balance.
At the top end of the ramp when reaching the bed of the vehicle there is a change in
slope.
Take care when driving over this section.
Secure the chains or cables to the chassis of the machine.
Read the chapter on transport.

3.5 PARKING THE MACHINE SAFELY

Park the machine on a wide and level area, where the ground is firm, with the forks
completely lowered.
If this is not possible and you need to park on a slope, place chocks under the
tracks.

3.6 EMERGENCIES

React promptly if a fire breaks out.
Before starting work, find out where the first aid kit and the extinguishers are kept
in the working area, so as to be able to react promptly in the event of fire or acci‐
dents.
Keep the emergency telephone numbers for doctors, ambulance, hospital and fire
brigade near your telephone.

3.7 PROTECTIVE GARMENTS

Wear tight‐fitting clothes and use safety equipment suitable for the job at hand.

3.8 PROTECTION AGAINST NOISE

Extended exposure to noise may cause injuries or loss of hearing.
Use suitable equipment, such as earplugs or earmuffs, to protect yourself against
unbearable or deafening noise.

OOPP EE RR AATT II OO NN AA NN DD MM AA II NN TT EE NN AA NN CC EE MM AA NN UU AA LL TP2000

18 MUTP2000171893021216



4 OPERATING INSTRUCTIONS

4.1 OPERATING POSITION AND CONTROLS 

A ‐ Carriage R travel control lever
B ‐ Fork swing control lever
C ‐ Fork lifting control lever
D ‐ Carriage L travel control lever
E ‐ 2nd travel speed lever
F ‐   Vakuum

19
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4.2 MOVING THE MACHINE TP2000
4.2.1 UNDERCARRIAGE OPERATION

‐ Travelling in a straight line
Move both levers forwards to travel in a straight line.
Pull both levers backwards to travel in reverse.

‐ Steering to the right or left
To turn right, move the left lever forwards.
To turn left, move the right lever forwards.

‐ Turning on the spot
Move one lever forwards and the other lever backwards.
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4.2.1.1 2ND TRAVEL SPEED

To engage the 2nd travel speed, shift the lever to the position shown. Use this con‐
trol only when travelling on level and compact ground.

4.2.1.2   SWING FUNCTION

‐ To swing the load forwards, push the lever forwards.
‐ To swing the load backwards, pull the lever backwards.

4.2.1.3 LIFTING FUNCTION

‐ To lift the forks, pull the lever backwards.
‐ To lower the forks, push the lever forwards.
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4.2.2 PRECAUTIONS FOR USE

This forklift is not provided with a light unit, therefore it is forbidden to use it
when visibility is scarce.

Before starting the engine, make sure that all the distributor levers are in neutral
position.

Do not allow anyone in the area where the machine works and moves.

Operate the FORKLIFT TP2000 ONLY FROM THE CONTROL POSITION.

The FORKLIFT Hinowa TP2000 has been designed for handling palletized goods or
boxes. The handled material must not weigh more than 2000Kg with a maximum
distance of 500 mm between the centre of gravity of the load and the horizontal and
vertical plane of the forks. The loads handled must be firm and compact, correctly
positioned on standard pallets measuring 1000x1200mm or 800x1200mm, the maxi‐
mum height of the load to be transported cannot exceed 1800mm (make sure that
the centre of gravity of the load to be transported is at a maximum distance of
500mm from the horizontal and vertical plane of the forks). 

The operator must always look in the direction of travel, in such a way as to check
the route and avoid accidents. If transporting goods that hinder visibility, proceed
in reverse; if this is not possible a second operator must walk before the forklift,
keeping a safety distance, and the driver must proceed very slowly and stop the
machine if he/she cannot see his/her colleague.
Make sure that the ground is firm enough to support the machine. 
Take care to prevent the machine from overturning when you work on frozen
ground. Increases in temperature soften the ground, making it unstable.
Before use, check that the carriage sliding and supporting area on the machine is
free of debris or other material that may hinder its movement.

����������
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THE LOAD TO BE LIFTED CANNOT WEIGH MORE THAN 2000 KG AND THERE MUST BE A
MAXIMUM DISTANCE OF 500 MM BETWEEN THE CENTRE OF GRAVITY OF THE LOAD AND
THE HORIZONTAL AND VERTICAL PLANE OF THE FORKS.
IT IS FORBIDDEN TO EXCEED THE CAPACITY LIMIT AND THE INDICATED DISTANCE OF THE
LOADʹS CENTRE OF GRAVITY FROM THE FORKS.

AVOID OPERATING THE LOAD HANDLING LEVERS WHILE TRAVELLING.

4.2.2.1 DO NOT WORK IN DANGEROUS AREAS

Due to specific manufacturing difficulties, the FORKLIFT TP2000 cannot be fitted
with guards against the risk of material falling from above and the risk of overtur‐
ning.
Make sure that in the working area there is no risk of overturning or of material fal‐
ling from above.

����������
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4.2.2.2 HANDLING THE LOAD

Only pallets in perfect conditions and not exceeding the indicated dimensions can
be loaded; the load must be compact and homogeneous and its weight and the
distance of its centre of gravity from the forks must be as indicated.

Approach the load to be handled and brake smoothly in such a way as to stop the
carriage near the load. Swing the forks forwards so that the mast is in vertical posi‐
tion.

The forks must be swung forwards very slowly, to prevent the carriage from
overturning and the load from sliding off the forks.

Move slowly forwards, taking care to avoid damaging the load and stop as soon as
the end of the fork comes into contact with the load.
Check that the centre of gravity of the load is in the middle of the two fork tines.
Lift the load.
At this point swing the forks backwards, so that the load is as near the operator as
possible.
Make sure that the way is free and proceed with the transport operation. Now
drive carefully, accelerating and decelaring slowly and reducing speed in bends.

Note: When travelling on slopes, the load must lead (be on the uphill side); it is
absolutely forbidden to travel horizontally and to turn while the machine is
moving uphill or downhill.
Avoid parking or stopping the machine on slopes.

When transporting particularly bulky loads, whose height exceeds the height of
the control levers, pay the utmost attention to the position of your hands on the
controls.
Any abrupt movement of the load may cause your upper limbs to be crushed
between the distributor support and the load itself.
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4.2.2.3 OPERATIONS ON SOFT GROUND

Avoid driving on very soft ground that is not hard enough to support the machine
safely.
ALWAYS MAKE SURE THERE IS NO RISK OF OVERTURNING.
The machine is not fitted with a protective structure against overturning.

4.2.2.4 AVOID OPERATING ON SLOPES

Warning: manoeuvring on slopes is dangerous. Reduce travelling speed to avoid
tilting or sliding.

Where possible, avoid turning on slopes. If it is necessary to turn on a slope, try to
do this in an area with firm and reasonably level ground.
Avoid crossing inclines to prevent the danger of overturning.
Pay special attention when the gradient changes, travelling at the minimum possi‐
ble speed.

4.2.2.5 PARKING AND STOPPING ON SLOPES

Warning: parking and stopping on slopes is very dangerous. If parking or stop‐
ping on a slope is unavoidable, take the following precautions:

1. Always check that the ground is firm enough to ensure the stability of the
machine.

2. When stopping on a slope, even for a short
period of time, place chocks underneath the
tracks on the downhill side.

3. Before attempting to travel up an incline, make
sure the gradient is not over 20° and that the
engine and the hydraulic oil have warmed up
sufficiently. Otherwise, the slow movement of
the machine on a steep hill may cause problems.
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4.3.2.6 TOWING THE MACHINE

The machine must not be towed.
Any attempt to tow the forklift may damage the transmission.

4.2.2.7 TRANSPORTING THE MACHINE

LOADING THE MACHINE ON A TRUCK WITH LOW BED.

Always load and unload the machine on a firm and level surface.

Warning: remember to use a ramp or a loading platform to load/unload the
machine.

1. The ramps must be strong enough to support the weight of the machine. Make
sure that the gradient of the ramp is less than 20°.

2. The ramps must be wide and strong enough and must have a suitable slope for
the machine to drive on.

3. Before loading the machine, fully clean the ramp and the platform. Ramps or
platforms that are dirty with oil, mud or ice are slippery and dangerous.

WARNING: during colder periods let the machine warm up before loading/unloa‐
ding it.

ATTENTION:
1. Avoid steering when driving up or down a ramp, as this is extremely dange‐

rous. If steering is unavoidable, first return to the ground or the low loading
platform, then change direction and start driving again.

2. Do not operate any lever other than the gear levers when driving up or down
a ramp to prevent the machine from losing balance.

3. At the top end of the ramp, when the forklift reaches the bed of the truck, the
gradient changes. Take care when driving over this section.

4. Drive the machine slowly on the ramp.
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5. The centre line of the machine must coincide with the centre line of the trailer.

Secure the chains or cables to the chassis of the machine. Never place the
chains or cables over or against the hydraulic hoses.

6. Place chocks in front of and behind the tracks.

7. Secure all corners of the machine to the trailer with a chain or cable, using a sui‐
table load securing device.

During transport, turn the fuel valve to position OFF and make sure that the engine
remains level so as to avoid fuel leaks. Petrol fumes or leaks may catch fire.

PRECAUTIONS FOR TRANSPORTING THE MACHINE WITH RUBBER TRACKS

When transporting a machine with rubber tracks, remember to fasten the chassis of
the right and left tracks securely to the floor of the truck, using metal cables and
soft protectors.
Do not allow the metal cables to come into direct contact with the rubber tracks.

�	
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4.2.2.8 LIFTING THE MACHINE

To lift the machine correctly, observe the following safety precautions:
‐ The machine must not be carrying any load.
‐ Position the machine on a level surface.
‐ The operator must abandon the driving position when the machine is going to

be lifted.
‐ Check that the work area is clear.
‐ Use sufficiently strong cables to support the weight of the machine as indica‐

ted on the CE plate.

LIFTING POINTS

There are two lifting points on the trucklift. Both are positioned on the upper part
of the lifting guides.

4.2.2.9 USING THE RUBBER TRACKS

Avoid the following situations when working with an undercarriage with rubber
tracks:
1. Do not manoeuvre the machine on hard, rocky and uneven surfaces, such as

river stones, gravel, etc..
2. Do not leave the rubber tracks directly exposed to the sun for more than 3

months.
3. Where possible avoid improper steering operations on asphalt and concrete, as

this will cause the tracks to wear out. In addition, avoid manoeuvring on bitu‐
men roads when the surface temperature exceeds 60° C, as this causes wear on
the tracks as well as damage to the road surface. 

4. Manoeuvring with a loose track on an uneven surface may cause the detachment
of and/or damage to the rubber track. 

5. The rubber tracks are only for use on soft ground, and not on hard and abrasive
surfaces such as sand, stones, minerals, etc. Using the rubber tracks on these sur‐
faces may cause deformation and premature wear. 

6. Prevent the rubber track from coming into contact with sharp concrete edges etc.. 
7. Rubber tracks must never come into contact with fuels or synthetic oils. If this

does occur, however, immediately clean the track.
8. The rubber tracks should not be used near the sea, as the salty air or saline envi‐

ronments in general affect the adhesion between the rubber and the metal core.

AA
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5 MAINTENANCE

5.1 CORRECT INSPECTION AND MAINTENANCE PROCEDURES

• Learn how to perform correct maintenance on the trucklift and follow the inspec‐
tion procedures as illustrated in this manual.

• Carry out the maintenance operations on solid and level ground.

• Never lubricate or grease nor carry out maintenance on the machine while it is
on.

• Securely support the undercarriage if this needs to be lifted for maintenance
work.

• Pay attention when carrying out maintenance on the hydraulic system, as the oil
is very hot after work.

• There is high pressure in the circuits not only during but also after work.

• Keep all the components in good conditions and make sure they are correctly
installed.

• Repair any damage immediately and replace any worn or broken parts.

• Remove any deposits of fat, oil or debris.

• Check that there are no oil leaks and/or damaged hydraulic pipes or hoses.

• Use the recommended lubricants. Do not mix together lubricants made by diffe‐
rent manufacturers.

• Only use original Hinowa spare parts.

• Keep the grease nipples of the track tensioners and the pins of the hydraulic
cylinders clean.

• The routine maintenance intervals refer to normal working conditions. If working
in heavy‐duty conditions, maintenance must be carried out more frequently.

• Dispose of the lubricants ecologically. Careless disposal of lubricants may harm
the environment. Before disposing of the lubricants, refer to the local waste
disposal legislation in force.

• Use suitable reservoirs when draining the lubricants. Do not use food or drink
containers that someone may drink from by mistake.
Do not pour the lubricants onto the ground, into the sewers or into puddles,
canals or other water courses. Observe the laws in force on environmental protec‐
tion when disposing of the lubricants.



5.2 HYDRAULIC SYSTEM

* FIRST CHANGE

5.2.1 HYDRAULIC OIL

Check

To check the hydraulic oil level, place the
machine on a level surface and check that the
oil level is around half way up the gauge A. If
not, top up through the filler cap B positioned
under the distributor guard.

Change

To change the hydraulic oil, proceed as follows:
‐ open the filler cap B positioned under the distribu‐

tor guard;
‐ unscrew the drain plug C on the bottom of the

tank;
‐ completely drain the oil contained in the tank.

Carefully clean the tank before filling with new oil.
Screw on the drain plug C and fill the tank throu‐
gh the filler cap B; do not mix oils made by diffe‐
rent manufacturers.

To ensure unaltered performance of your forklift, only use HINOWA HYDRAULIC
EP EXTRA oil.
The recommended filtering gauge is ß10 (>2).
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B

A

C

D

NO. Qty.
INTERVAL

1
DAY

1
MONTH

3
MONTHS

1
YEAR

1 HYDRAULIC
OIL

Check level •
Change l 35 *• •

2 HYDRAULIC
OIL FILTER Change 1 *• •

3
TRAVEL AND
ROTATION
REDUCTION
GEAR OIL 

Check level •
Change l.0.5

EA. *• •



5.2.2 HYDRAULIC OIL FILTER

Change

The hydraulic oil filter D is located at the top of the hydraulic oil tank, behind the
distributor guard. Before opening the filter cover, remove the filler cap B (see photo‐
graph Par. 5.3.1) to avoid overpressurizing the tank.
To access this, after removing the distributor guard, remove the screws on the filter
cover and replace the cartridge.

5.2.3 TRAVEL REDUCTION GEAR OIL

Checking the reduction gear oil level

The reduction gear oil level should be checked
every 100 hours. Stop the reduction gear with the
plugs aligned on the horizontal axis. Remove the
plugs as shown in Fig. A and check that the oil
level reaches the same height. If not, top up throu‐
gh one of the openings, using the other as level
reference.

Changing the reduction gear oil

The oil should be changed for the first time after
100 hours of operation, and the following times
every 1000 hours of operation. To change the oil,
proceed as follows:
‐ stop the reduction gear with the plugs aligned
vertically to the ground, as illustrated in Fig. B;
‐ remove both plugs and drain the oil completely;
‐ then position the reduction gear with the plugs
aligned on the horizontal axis (Fig. A) and fill
through one of the openings, using the other as
level reference.

Avoid using different oils in terms of characteristics and brand.
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Choosing the reduction gear oil

For the reduction gears, gear oils are recommended with EP additives, and visco‐
sity grade ISO VG150 or SAE 80W/90.
In the event of significant variations in temperature, synthetic lubricants are recom‐
mended, with EP properties, minimum viscosity index 165 and viscosity grade
VG150 and VG220.

In any case, the oils chosen should not be subject to rapid ageing at the correspon‐
ding operating temperatures. The continuous operating temperature must not
exceed 90°C.
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VG100 VG150 VG320 VG150‐200

‐20°C +5°C +5°C +40°C +30°C +50°C ‐30°C +65°C
IV 95min IV 95min IV 95min IV 165min

ISO 3448



5.3 MAINTENANCE ON THE RUBBER TRACKS

5.3.1 CHECKING THE TRACK TENSION

Stop the machine on firm and level ground. Lift the machine and support it secu‐
rely and safely by placing stable supports under the chassis of the undercarriage.
At the centre roller on the undercarriage, measure the distance A of the bottom of
the roller from the rigid inner part of the rubber tracks. The tension of the track is
normal if A is between 10 and 15 mm.
If the tension of the track is not within the values specified above, too loose or too
tight, follow the procedure illustrated in the paragraph below.

5.3.2 OPERATIONS FOR LOOSENING/TIGHTENING THE TRACK

The grease contained in the hydraulic track is under pressure. For this reason, do
not loosen the grease valve 1 more than one turn; if the valve is too loose, the grease
may be released due to pressure, placing the operator at risk. Never loosen the
grease nipple 2.
When gravel or mud gets stuck between the cogwheel and the links of the track,
remove it before loosening the track.

1. To loosen the track, slowly unscrew valve 1 anticlockwise, no more than one
turn. One turn of valve 1 is sufficient to loosen the track.

2. If the grease does not start to be drained, rotate the track slowly.
3. When the right track tension has been found, turn valve 1 clockwise and tighten

it. Remove all traces of grease.
4. To tighten the track, connect a grease gun to the grease nipple 2 and add grease

until the tension of the track is within the specified values. 
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It is not normal for the track to remain tight after valve 1 has been turned anti‐
clockwise, or for the track to be still loose after grease has been added through the
grease nipple 2.In any case, never attempt to remove the tracks or disassemble the
tensioner cylinder, as the pressure of the grease inside the track is very dangerous.

5.3.3 CHECKING THE RUBBER TRACKS

The structure of the rubber track is shown in Fig. A. The steel wires and the metal
core are embedded in the rubber. The track grooves are designed to ensure stability
when travelling on soft ground. These are located on the bottom part in contact
with the ground, while the wheel guides inside the track prevent it from coming off
the guide rollers.

Cause of damage

A) Breakage of the steel wires

Excessive tension will cause the steel wires to break under the following conditions:
‐ when stones or foreign matter accumulate between the track and the chassis of the

undercarriage;

�	������
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‐ when the track comes off its guide;
‐ in the event of considerable friction, such as rapid changes in direction.

B) Wear and breakage of the metal cores

As for the breakage of the steel wires described above, excessive tension may cause
the metal cores to bend or break, together with one of the following causes:
‐ improper contact between the cogwheel and the track;
‐ rotation of the inside rollers;
‐ operation on sandy ground.

C) Separation of the metal cores
The metal core acts as the ʹadhesiveʹ for the rubber between the core itself and the
steel wires.

Separation may be caused by excessive tension,
as for the breakage of the wires, for the fol‐
lowing reasons:
‐ the metal cores have been rolled up by the
worn cogwheel as shown in the figure. When
such wear and abrasions are found, the
cogwheel must be replaced as soon as possible.
In the case of breakage as described in para‐
graphs A‐B‐C, the track must be replaced, as
this damage causes a complete loss of operabi‐

lity.

D) Abrasion and cracks due to fatigue

1. Cracks at the base of the track patterns occur due to fatigue, since the rubber is
bent by the cogwheel and the idler roller, as shown in photo 4 (see the appen‐
dix).

2. Cracks and bends on the edge of the rubber are due to
the fact that the track is operated on curbs and sharp
concrete edges.

3. Cracks and abrasion on the rubber along the line
of the guide rollers are due to fatigue from the compression of the rubber by the
weight of the wheel, together with operation on sandy ground, or repeated and
sudden changes in direction, as shown in photos 6‐8‐9 (see the appendix).

4. Abrasion of the track patterns may be caused by rotation on concrete, gravel or

�������������
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hard surfaces (see photo 7 in the appendix).

The damage described in paragraph D points 1, 2, 3 is not considered fatal for the
track, and the track can continue to be used, even if with gradual and progressive
damage.
The progression of the damage indicated in point 3 leads to the exposure of the
metal cores, and if such exposure covers more than half of the circumference of the
track, then the track should be replaced. It can in any case still be used.

E) Cracks due to external factors

Cracks on the outside surface of the track (the part in contact with the ground) are
very often due to contact with gravel, sharp stones, sharp materials such as metal
sheet, nails and glass, which cause cuts as shown in photo 10 (see the appendix).
Considering the properties of rubber, this is unavoidable, even if it depends on the
operating conditions.
Cracks on the inside surface of the circumference and on the edge of the rubber are
due to the contact of the track with the structure of the undercarriage or with sharp
concrete edges, as shown in photos 12 and 13 (see the appendix).
The increase in the extent of the cracks is relatively small.
Even if it seems in bad conditions, the track can still be used for heavy‐duty applica‐
tions.

5.3.4 REPLACING THE RUBBER TRACKS

The grease contained in the hydraulic track is under pressure.
For this reason, do not loosen the grease valve 1 more than one turn; if the valve is
too loose, the grease may be released due to pressure, placing the operator at risk.
Never loosen the grease nipple 2.
When gravel or mud gets stuck between the cogwheel and the links of the track,
remove it before loosening the track.
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Removing the rubber track

1. Stop the machine on firm and level
ground, lift it and support it securely
and safely.

2. To loosen the track, slowly unscrew
valve 1 anticlockwise, giving it no more
than one turn. One turn of valve 1 is suf‐
ficient to loosen the track.

3. If the grease does not start to be drained,
slowly rotate the track.

4. Insert 3 steel tubes (4) into the track, in
the space between the rollers. Turn the
sprocket in reverse (5) so that the steel
tubes move with the track and are cau‐
ght in the idler roller.
Exert lateral force (6) to slide the track
and lift it up from the idler roller.

Installing the rubber track

1. Before assembling the tracks, make sure that the lifted machine does not repre‐
sent a danger and that the working conditions are safe.

2. Make sure that the grease contained in the hydraulic cylinder has been released.

3. Mesh the links of the track with the cogwheel and position the other end of the
track on the idler roller.

37

OOPP EE RR AATT II OO NN AA NN DD MM AA II NN TT EE NN AA NN CC EE MM AA NN UU AA LL TP2000

MUTP2000171893021216



�

!

�

�

������	
��


������DANGER



OOPP EE RR AATT II OO NN AA NN DD MM AA II NN TT EE NN AA NN CC EE MM AA NN UU AA LL TP2000

38 MUTP2000171893021216

4. Turn the sprocket (7) in reverse, pushing
the bottom of the track inside the chassis
(8).

5. Using a steel tube, position the track and
turn the sprocket again.

6. Make sure that the links of the track are
correctly meshed on the cogwheel and the
idler roller.

7. Adjust the tension of the track (see para‐
graph 5.4.2 ‐ Operations for loosening/tighte‐
ning the track).

8. Rest the tracked undercarriage on the ground.

5.4 CHECKING THE TIGHTNESS OF NUTS AND BOLTS

The parts and the nuts and bolts that may become loose must be checked based on
the use of the forklift.

Pay special care to the components of the chassis, such as the idler rollers, travel
reduction gears, sprockets and guide rollers. Check tightness as per the fol‐
lowing table.

Thread diameter Distance between
idler roller and
sprocket kgm

mm mm

6 1 1,3 ± 0,15
8 1,25 3,2 ± 0,3

10 1,5 6,5 ± 0,6
12 1,75 11 ± 1
14 2 17,5 ± 2
16 2 27 ± 3
18 2,5 37 ± 4
20 2,5 53 ± 6
22 2,5 73 ± 8
24 3 92 ± 10
27 3 135 ± 15
30 3,5 184 ± 20
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5.5 STORING THE MACHINE

1. Inspect the machine. Repair any worn or damaged parts. Install new parts
where necessary.

2. Clean the filtering elements of the air filter.
3. Lubricate all the greasing points.
4. Place the tracks on stable blocks. Lubricate the pins of the track links with oil

(except for rubber tracks).
5. Wash the machine.
6. To prevent rust, paint the parts where required.
7. Store the machine in a dry and protected place. If stored outdoors, cover with a

tarpaulin.

Using the machine after storage

WARNING: only start the engine in a well‐ventilated place.

1.  Fill the fuel tank. Check all the fluid levels.
2.  Start the engine and run at medium revs for a few minutes before starting work.
3.  Operate all the hydraulic parts various times.
4.  Carefully check the entire system before operating the machine with a full load.
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6 TECHNICAL SPECIFICATIONS

6.1 TECHNICAL CHARACTERISTICS

UNDERCARRIAGE
Track width ................................................................................................................250 mm
Support rollers per side ........................................................................................................5
Travel speed......................................................................................................1,5 ‐ 2,2 km/h

OPERATING WEIGHT
Operating weight excluding operator (fixed undercarriage) ................................845 kg

PERFORMANCE
Gradeability ..........................................................................................................20° (36,4%)
Capacity ......................................................................................................................2000 kg
Max distance from the centre of gravity allowed ................................................500 mm
Max lifting height............................................................................ ..........................300 mm

Sound power level at operator’s ear ....................................................................86 dB (A)
Measured sound power level ..............................................................................102 dB (A)

Vibrations transmitted to the operatorʹs hand/arm system during
normal off‐road use of the machine (HAV) ..................................................Aw 1,75 m/s2

Vibrations transmitted to the operatorʹs body as a whole during
normal off‐road use of the machine (WBV)..................................................Aw 1,13 m/s2

STANDARD FEATURES
‐ Second travel speed
‐ Non‐slip platform



FORKLIFT TP2000
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6.2 HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM 
6.2.1 KEY TO THE HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM

1 ‐
2 ‐
3 ‐ Drain filter
4 ‐ Distributor HC‐D9/5

5 ‐ Reduction gear, L track
6 ‐ Swing cylinders 
7 ‐ Reduction gear, R track
8 ‐ Lifting cylinder
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PHOTO NO. 1

CUT STEEL WIRES 

PHOTO NO. 2

ABRASION AND
BREAKAGE OF THE
STEEL CORES

PHOTO NO. 3

SEPARATION OF THE
STEEL CORE
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PHOTO NO. 4

BREAKAGE OF THE
TRACK PATTERN CAU‐
SED BY BENDING STRESS
(CURVING) ON THE RUB‐
BER 

PHOTO NO. 5

BREAKAGE ON THE OUT‐
SIDE PART OF THE RUB‐
BER UNDER THE EDGE OF
THE STEEL CORE

PHOTO NO. 6

BREAKAGE ON THE INSI‐
DE PART OF THE RUBBER
ON THE SIDE OF THE
STEEL CORE
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PHOTO NO. 7

ABRASION OF THE
TRACK PATTERN

PHOTO NO. 8

ABRASION OF THE RUB‐
BER DUE TO THE GUIDE
WHEELS (INITIAL
STAGE)

PHOTO NO. 9

ABRASION OF THE RUB‐
BER DUE TO THE GUIDE
WHEELS (FINAL STAGE)
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PHOTO NO. 10

CUTS DUE TO SHARP
MATERIAL ON THE OUT‐
SIDE PART OF THE RUB‐
BER

PHOTO NO. 11

BREAKAGE AND ABRA‐
SION ON THE OUTSIDE
PART OF THE RUBBER
CAUSED BY HARD
GROUND

PHOTO NO. 12

CUT ON THE INSIDE
EDGE OF THE RUBBER
DUE TO SHARP MATE‐
RIALS OR HARD, SHARP
EDGES
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PHOTO NO. 13

BREAKAGE OF THE INSI‐
DE PART OF THE RUB‐
BER CAUSED BY CON‐
TACT WITH THE
UNDERCARRIAGE
CHASSIS  







RV42IN1VR4222138;:5722"

Kpfkeg Kpfgz Kpfgz

Vcx0"23023022 Carro con cingolo in gomma Carriage with rubber track Train de roulement chenille en caoutchouc

Vcx0"24023022 Torretta Upper structure Tourelle

Vcx0"25023022 Impianto idraulico aspirazione - scarico Intake-draining system Installation aspiration - évacuation

Vcx0"26023022 Impianto idraulico Hydraulic system Installation hydraulique



Kpjcnv ¯pfkeg Kpjqwf

Vcx0"23023022 Wagen mit Gummiraupe Carro con oruga de goma Onderstel met rubberen rupsband

Vcx0024023022 Oberwagen Torreta Toren

Vcx0"25023022 Hydraulik - Vor- und Rücklauf Instalación de aspiración-descarga Hydraulische installatie afzuiging-
de aceite afvoer

Vcx0"26023022 Hydraulikanlage Instalación hidráulica Hydraulische installatie

RV42IN1VR4222138;:5722"
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PT20GL/TP2000/
16983500

CARRO  CON CINGOLO IN GOMMA

CARRIAGE WITH RUBBER TRACK

WAGEN MIT GUMMIRAUPE

CARRO CON ORUGA DE GOMA

ONDERSTEL MET RUBBEREN RUPSBANDTRAIN DE ROULEMENT CHENILLE EN 
CAOUTCHOUC

TE M8X16

014

TCEI M10X18
(12.9)

011
012

013

TE M8X35

TCEI M10X25
(12.9)

TE M6X12

08

02

03
04

05
06

07

M20

01

015

010

09
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Tav. 23023022

Ecttq"eqp"ekpiqnq"kp"iqooc

Ecttkcig"ykvj"twddgt"vtcem

Vtckp"fg"tqwngogpv"ejgpknng"gp"ecqwvejqwe"

Ycigp"okv"Iwooktcwrg

Ecttq"eqp"qtwic"fg"iqoc"Vg

xgtdtgQpfgtuvgn"ogv"twddgtgp"twrudcpf

Rqu0""""Eqf0 S0vä Fguetk|kqpg Fguetkrvkqp Fgukipcvkqp Dgpgppwpi" Fguetkrekôp" Dguejtklxkpi

23 26667922 24 Cingolo in gomma Rubber track Chenille en caoutchoueGummiketten Oruga de goma Rubberen rupsband
24 369528[3 24 Supporto tendicingolo Complete idler Support tendeur de Halterung der RaupensSoporte tensor oruga Complete steun 

completo support chenille complet pannvorr - komplett completo rupsbandspanner
25 2536;422 23 Valvola ingrassaggio Greasing valve Soupape graissage Schmierungsventil Valvula de engrase Smeringsventiel
26 328:3892 23 Cilindro tendicingolo Idler cylinder Cylindre tendeur de Raupenspann- Cilindro tensor oruga Cilinder rupsband -

chenille zylinder spanner
27 25246:23 23 Molla Spring Ressort Feder Muelle Veer
28 26857:22 23 Piastra Plate Platine Platte Placa Plaat
29 369529J4 24 Ruota tendicingolo Complete idler wheel Roue tendeur de Raupensparad Rueda tensor oruga Compleet wiel rups-

completa chenille complète komplett completo bandspanner
2: 389;56J4 32 Rullo inferiore completo Carrier roller complete Rouleau inférieur Tragrolle komplett Rodillo inferior Compleet onderste rol
2; 252475J4 24 Coperchio  ispezione Track tensioner Couvercle inspection Deckel für Spannket- Tapa registro tensor Hubarbeitsbühne

tendicingolo inspection cover rue de traction teaufsicht cadena
32 26685722 24 Guida cingolo Track's guide Guidage chenille Bahn für die Kette Guia oruga Onderstel begeleiding
33 36:;7922 24 Motoriduttore Gear motor Motoréducteur Getriebemotor Motorreductor Vertrangingsdrifwerk 

orugas onderkankant
34 265264J4 24 Ruota trazione Sprocket wheel Roue de traction Antriebsrad Rueda de arrastre Drijfwiel
35 25396723 24 Coperchio motoriduttore Cover gear motor Couvercle motoréduc - Deckel Getriebemotor Tapa Motorreductor Deksel

teur 
36 5924;:22 23 Telaio carro Undercarriage frame Châssis chenillard Rahmen des Fahrwerks Bastidor carro Onderstel frame
37 26757522 24 Boccola Bush Douille Buchse Casquillo Bus
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PT20GL/TP2000/
16983500

TORRETTA

UPPER STRUCTURE

OBERWAGEN

TORRETA

TORENTOURELLE

TE M8X25

DC
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Tav. 24023022

Vqttgvvc

Wrrgt"uvtwevwtg

Vqwtgnng

Qdgtycigp

Vqttgvc

Vqtgp

Rqu0""""Eqf0 S0vä Fguetk|kqpg Fguetkrvkqp Fgukipcvkqp Dgpgppwpi" Fguetkrekôp" Dguejtklxkpi

23 28659322 24 Dente forche pallets Pallet fork tooth Dent de fourches de Palettengabelzahn Diente horquillas  Tand vorken 
palettes paletas

24 586626J4 23 Supporto forche pallets Pallet fork support Support fourches de Halterung Soporte horquillas Halterung vorken 
palettes paletas pallets

25 27829422 26 Fermo forche Retainer Arrêt Halterung Sujetador Blokkering 
26 27875822 26 Cuscinetto Bearing Roulement Lager Cojinete Lager
27 58662722 23 Guide forche Pallet fork guides Guidage fourches de Kastenaufbau - Guías horquillas Geleider 

palettes Führung paletas
28 28663422 24 Tappo ferma guide Cap Bouchon Verschluss Tapón Dop
29 282;9:22 24 Spina supporto guide Pin Cheville Stift Clavija Stekker
2: 28:364[3 24 Goccia spina Pin drop Baisse cheville Tropfen Stift Caída clavija Drop stekker
2; 282;9922 26 Spina clindro Swivelling cylinder's Tige du cylindre de la Zylinderstift der Clavija cilindro movimi- Pen cilinder zwenken

brandeggio pin rotation de la flèche Seitenschwenkung ento lateral brazo
32 482::2J4 24 Cilindro brandeggio Cylinder Cylinder Zylinder Cilindro Cilinder
33 58;4:522 23 Supporto distributore Distributor support Support distributeur Halt.des Steuergeräts Suporte distribuidor Steun distributeur
34 583972D3 23 Pedana Footboard Repose-piedes Fussbrett Tarima Treeplank
35 28;4:822 23 Coperchio distributore Distributor cover Couvercle distributeur Untersetzungsgetrie- Tapa distribuidor Hydraulische verdeler 

besdeckel deksel
36 28659:22 23 Coperchio tubi Cover Couvercle Deckel Tapa Deksel
37 27833:22 23 Tappo olio Oil plug Bouchon d’huile Ölstopfen Tapón aceite Oliedop
38 27283:22 23 Livello olio Oil level Niveau huile Ölniveau Nivel aceite Oliepei
39 48342222 23 Filtro  olio  idraulico Complete filter Oil Filtre a  d'huile Ölfilter komplett Filtro aceite  completo Kompletet Oliefilter

completo complete
3: 26352722 23 Cartuccia filtro olio Hydr. oil cartridge Cartouche huile hydr. Filtereinsatz Cartucho aceite hidr. Patroon hydr. olie

idraulico
3; 486594J4 23 Cilindro sollevamento Lift cylinder Cylindre de levage Hubzylinder Cilindro de elevación Hefcilinder
42 28;4:922 23 Lamiera piegata Folded plate Tôle pliée Blech gebogen Chapa doblada Plaatijzer gebogen
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PT20GL/TP2000/
16983500

IMPIANTO ASPIRAZIONE E SCARICO

SUCTION - DRAINING SYSTEM

VOR- UND RÜCKLAUFANLAGE

INSTALACIÓN DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA

INSTALLATIE AFZUIGING EN  AFVOERINSTALLATION ASPIRATION ET DÉCHARGE

001

004

1/5 15L

004

002
003

3/8" 12L

3/8" 12L

1/2" 15L

006

005
T 12L

3/8" 12L

12L

3/8" 12L
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Tav. 25023022

Korkcpvq"curktc|kqpg"/"uectkeq

Kpvcmg/ftckpkpi"u{uvgo

Kpuvcnncvkqp"curktcvkqp/êxcewcvkqp

J{ftcwnkm"¤"Xqt/"wpf"T°emncwh

Kpuvcncekôp"fg"curktcekôp/fguectic"fg"cegkvg

J{ftcwnkuejg"kpuvcnncvkg"ch|wkikpi/chxqgt

Rqu0""""Eqf0 S0vä Fguetk|kqpg Fguetkrvkqp Fgukipcvkqp Dgpgppwpi" Fguetkrekôp" Dguejtklxkpi

23 2936;422 25" Tubo flessibile Flexible pipe Tuyau souple Schlauch Tubo flexible Slang

24 28675822 23 Tubo flessibile Flexible pipe Tuyau souple Schlauch Tubo flexible Slang
25 28675922 24 Tubo flessibile Flexible pipe Tuyau souple Schlauch Tubo flexible Slang
26 28675322 23 Tubo rigido Pipe Tube rigide Rohr Tubo rígido Stijve leiding
27 2936;622 23 Tubo rigido Pipe Tube rigide Rohr Tubo rígido Stijve leiding

28 48;64322 23 Distributore idraulico Aerial part hydraulic Distributeur hydraulique Hydraulischer Verteil  Distribuidor hidraulico Heffend hydraulische 
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PT20GL/TP2000/
16983500

IMPIANTO IDRAULICO TRAZIONE 

HYDRAULIC SYSTEM FOR TRACTION

HYDRAULIKANLAGE ANTRIEB

INSTALACIÓN HIDRÁULICA TRACCIÓN

HYDRAULISCHE AANDRIJFINSTALLATIE SYSTÈME HYDRAULIQUE DE TRACTION

001

002

005

007

004

003

008

008

3/8" 12L

3/8" 12L

SX

DX

3/8" 12L

3/8" 10L3/8" 12L

T 10L

3/8" 10L

1/4" 10L

1/4" 10L

1/4" 10L

006
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Tav. 26023022

Korkcpvq"kftcwnkeq"vtc|kqpg"

J{ftcwnke"u{uvgo"hqt"vtcevkqp

U{uv ë""og"j{ftcwnkswg"fg"vtcevkqp

J{ftcwnkmcpncig"Cpvtkgd

Kpuvcncekôp"jkftâwnkec"vtceekôp

J{ftcwnkuejg"ccpftklhkpuvcnncvkg"

Rqu0""""Eqf0 S0vä Fguetk|kqpg Fguetkrvkqp Fgukipcvkqp Dgpgppwpi" Fguetkrekôp" Dguejtklxkpi

23 28376522 26 Leva tipo tondo Lever Levier Hebel Palanca Hendel
24 28376422 24 Leva ergonomica Lever Levier Hebel Palanca Hendel
25 28675;22 24 Tubo flessibile Flexible pipe Tuyau souple Schlauch Tubo flexible Slang
26 28675222 26 Tubo rigido Pipe rigid Pipe rigid Rohr Tubo rígido Stijve leiding
27 28676222 23 Tubo flessibile Flexible pipe Tuyau souple Schlauch Tubo flexible Slang
28 28675722 24 Tubo flessibile Flexible pipe Tuyau souple Schlauch Tubo flexible Slang
29 28675622 24 Tubo flessibile Flexible pipe Tuyau souple Schlauch Tubo flexible Slang
2: 27226622 24 Raccordo 3/8 12L H=20 Fitting 3/8 12L H=20 Raccord 3/8 12L H=20 Anschluss 3/8 12L H=20 Conexión3/8 12L H=20 Verbinding 3/8 12L H=20
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NNoowwyy  ssiillnniikk  wwyyssookkoopprręężżnnyy  ffiirrmmyy  HHAATTZZ

Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego przez
producenta urządzenia, w którym jest zamontowany. Każdy inny sposób wykorzystania
silnika jest niezgodny z jego przeznaczeniem. Fabryka silników HATZ nie odpowiada za
ryzyko i szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania silnika. Ryzyko ponosi
wyłącznie użytkownik. W ramach prawidłowego użytkowania silnika należy
przestrzegać także wyznaczonych okresów przeglądu technicznego i konserwacji silnika.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad prowadzi do uszkodzenia silnika.
Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy koniecznie przeczytać instrukcję
użytkowania. Instrukcja pozwoli uniknąć wypadków, umożliwi prawidłową obsługę,
konserwację, a tym samym zapewni maksymalną żywotność silnika.
Prosimy o przekazanie instrukcji użytkowania wszystkim użytkownikom oraz kolejnym
właścicielom silnika.

Światowa ssiieećć  sseerrwwiissoowwaa  ffiirrmmyy  HHAATTZZ służy Państwu radą, dostarcza części zamiennych
i wykonuje usługi serwisowe. 
W załączonym spisie znajdą Państwo adres ppuunnkkttuu  sseerrwwiissoowweeggoo  ffiirrmmyy  HHAATTZZ
położonego najbliżej Waszego miejsca zamieszkania.

Prosimy o wyłączne stosowanie oorryyggiinnaallnnyycchh  cczzęęśśccii  zzaammiieennnnyycchh  ffiirrmmyy  HHAATTZZ.. Jedynie
części naszej produkcji spełniają wymogi precyzji oraz jakości wykonania. Numery
katalogowe znajdą Państwo na załączonej liście części zamiennych. Prosimy zwrócić
uwagę na przygotowane na tablicy M00 zestawy części zamiennych.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ramach technologicznego
doskonalenia naszych produktów.

FFAABBRRYYKKAA  SSIILLNNIIKKÓÓWW  HHAATTZZ  GGMMBBHH  &&  CCOO  KKGG

1
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SSppiiss  ttrreeśśccii

Niniejszy symbol sygnalizuje ważne zasady bezpieczeństwa. Prosimy o ich
dokładne przestrzeganie, w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych dla ludzi
i materiału. Poza tym obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa lub przepisy
bezpieczeństwa właściwych związków branżowych.



11.. WWaażżnnee  wwsskkaazzóówwkkii  ddoottyycczząąccee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  
oobbssłłuuggii  ssiillnniikkaa

Silniki wysokoprężne HATZ są ekonomiczne, wytrzymałe i trwałe. Dlatego są one
instalowane najczęściej w urządzeniach wykorzystywanych w ramach działalności
gospodarczej. 
Producent urządzenia będzie przestrzegał ewentualnych przepisów bezpieczeństwa
pracy urządzenia, gdyż silnik stanowi integralną część urządzenia. Niezależnie od tego
umieszczamy w niniejszej instrukcji dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa
obsługi urządzenia.
W zależności od zastosowania i sposobu instalowania silnika producent urządzenia
napędzanego silnikiem i użytkownik urządzenia będą musieli dodatkowo zamontować
mechanizmy bezpieczeństwa wykluczające niewłaściwe użytkowanie, np.:

– Niektóre części układu wydechowego oraz powierzchnia silnika są z natury rzeczy
gorące, co oznacza, że nie wolno ich dotykać w czasie pracy silnika, aż do ochłodzenia
po jego wyłączeniu.

– Niewłaściwe podłączenie kabli lub niewłaściwa obsługa instalacji elektrycznej może
generować iskry, czego należy unikać.

– Po zamontowaniu silnika do urządzenia należy zabiezpieczyć obracające się części
przed możliwością dotknięcia. 
Firma HATZ dostarcza elementy osłaniające przekładnię pasową napędu wentylatora
chłodzącego i napędu alternatora.

– Przed uruchomieniem silnika należy przeczytać stosowne informacje w instrukcji
użytkowania, sszzcczzeeggóóllnniiee  pprrzzyy  ssttaarrcciiee  kkoorrbboowwyymm..

– Mechaniczne instalacje uruchamiające nie powinny być obsługiwane przez dzieci lub
osoby fizycznie słabe.

– Zalety korby rozruchowej z zabezpieczeniem przed odrzutem zwrotnym są widoczne
tylko wtedy, gdy jej zastosowanie odbywa się dokładnie według wskazówek niniejszej
instrukcji.

– Przed uruchomieniem silnika należy się upewnić czy zostały zainstalowane wszystkie
przewidziane elementy ochronne.

– Silnik może być obsługiwany, konserwowany i naprawiany wyłącznie przez
uprawnione do tego osoby.

– Korbę rozruchową i kluczyk do stacyjki należy chronić przed osobami
nieuprawnionymi.

– Nigdy nie używać silnika w pomieszczeniach zamkniętych lub źle wentylowanych. 
Nie wdychać spalin – grozi zatruciem!
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WWaażżnnee  wwsskkaazzóówwkkii  ddoottyycczząąccee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  
oobbssłłuuggii  ssiillnniikkaa

– Paliwa i smary także mogą zawierać substancje trujące. Należy przestrzegać przepisów
producenta paliw.

– Czyszczenie, prace konserwacyjne oraz naprawy należy przeprowadzać tylko przy
wyłączonym silniku.

– Tankowanie wyłącznie przy wyłączonym silniku. 
Nie tankować nigdy w pobliżu otwartych płomieni ani iskier, nie palić. 
Nie rozlewać paliwa.

– Materiały wybuchowe i materiały łatwopalne trzymać z daleka od silnika, ponieważ
układ wydechowy nagrzewa się silnie podczas pracy silnika.

– Osoby pracujące przy włączonym silniku powinny nosić odzież roboczą, która dobrze
przylega do ciała. Nie wolno nosić łańcuszków, bransoletek i innych przedmiotów,
którymi można łatwo zaczepić o urządzenie.

– Należy przestrzegać wszystkich umieszczonych na silniku tabliczek informacyjnych i
ostrzegawczych oraz utrzymywać je w takim stanie, żeby zawsze były czytelne. W
przypadku odklejenia się lub silnego zabrudzenia tabliczki prosimy zamówić nową w
najbliższym ppuunnkkcciiee  sseerrwwiissoowwyymm  HHAATTZZ.

– Każda niefachowo dokonana zmiana przy silniku wyklucza wszelką odpowiedzialność
producenta za powstałe w wyniku tego szkody.

Jedynie regularna konserwacja według wskazań producenta gwarantuje sprawne
działanie silnika.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed uruchomieniem silnika o
skontaktowanie się z najbliższym ppuunnkktteemm  sseerrwwiissoowwyymm  HHAATTZZ.
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22.. OOppiiss  ssiillnniikkaa

SSiillnniikk  11DD4411  ••  11DD5500  ••  11DD8811  ••  11DD9900  SS  //  ZZ

1

2391 / 12 2391 / 7

5

1 Wlot powietrza chłodzącego
2 Filtr powietrza suchego 
3 Dźwignia dekompresyjna
4 Dźwignia stop
5 Wylot powietrza chłodzącego
6 Tłumik
7 Tuleja prowadząca korby 

rozruchowej
8 Pokrywka głowicy cylindra
9 Dozownik oleju dla rozruchu 

na zimno
10 Przegub nośny
11 Korek wlewu paliwa

12 Wkręt spustowy oleju 
(strona sterownicza)

13 Wkręt spustowy oleju 
(strona obsługi)

14 Dźwignia zmiany biegów
15 Króciec wlewowy i bagnet
16 Filtr paliwa
17 Filtr olejowy
18 Tabliczka identyfikacyjna
19 Korek spustowy paliwa
20 Otwór dolotowy spalanego 

powietrza
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OOppiiss  ssiillnniikkaa

WWeerrssjjaa  zzhheerrmmeettyyzzoowwaannaa  
SSiillnniikk  11DD4411CC  ••  11DD8811CC  ••  11DD9900 CC

2

1 Pokrywka obudowy
2 Dźwignia dekompresyjna
3 Dozownik oleju dla rozruchu 

na zimno
4 Otwór dolotowy powietrza 

chłodzącego i powietrza do 
spalania

5 Filtr olejowy
6 Otwór do czyszczenia
7 Osłona boczna
8 Otwór na korbę rozruchową
9 Przegub nośny

10 Układ wydechowy 
(zhermetyzowany)

11 Wylot powietrza chłodzącego
12 Przyłączenie akumulatora i 

centralna wtyczka instalacji 
elektrycznej

13 Dźwignia stop
14 Dźwignia zmiany biegów
15 Wkręt spustowy oleju
16 Króciec wlewowy i bagnet
17 Tabliczka identyfikacyjna

2392 / 1 2392 / 4



33.. UUwwaaggii  ooggóóllnnee

33..11.. PPaarraammeettrryy  tteecchhnniicczznnee

TTyypp 11DD4411.. 11DD5500.. 11DD8811.. 11DD9900..

Wyposażenie S, Z, C S, Z S, Z, C S, Z, C

Rodzaj silnika Czterosuwowy silnik wysokoprężny chłodzony
powietrzem

System spalania Wtrysk bezpośredni

Liczba cylindrów 1 1 1 1

Średnica cylindra / skok mm 90/ 65 97/ 70 100/ 85 104/ 85

Pojemność skokowa cm³ 413 517 667 722

Ilość oleju smarowego
bez filtra oleju ca. l 1,1 1) 1,4 1) 1,8 1) 1,8 1)

z filtrem oleju ca. l 1,2 1) 1,5 1) 1,9 1) 1,9 1)

Różnica między
znakowaniem „max“ i „min“ ca. l 0,4 1) 0,5 1) 0,9 1) 0,9 1)

Zużycie oleju smarowego ca. 1 % zużycia paliwa
(po okresie docierania) w odniesieniu do pełnego obciążenia

Ciśnienie oleju smarowego
Temperatura oleju 100±20 °C min. 0,6 przy bei 850 min-1

Kierunek obrotów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
patrząc na koło zamachowe zegara

Luz zaworowy przy 10 - 30 °C
Wpust mm 0,20 0,10 0,10 0,30
Wypust mm 0,20 0,20 0,20 0,30

Maksymalne dopuszczalne 
położenie ukośne przy pracy 
ciągłej max. 30° 2) 30° 2) 30° 2) 30° 2)

Masa (łącznie z bakiem, filtrem 
powietrza, tłumikiem z. apłonem
i elektrycznym)
Wersja S ca. kg 75 76 89 90
Wersja Z ca. kg 77 78 91 92
Wersja C ca. kg 96,5 – 121 122

Wersja  SS:: nie zhermetyzowana, normalne wyrównanie masy
ZZ:: nie zhermetyzowana, dodatkowe wyrównanie masy
CC:: SILENT PACK, dodatkowe wyrównanie masy

1) Niniejsze dane należy rozumieć jako wartości przybliżone. Miarodajne jest zawsze
znakowanie „mmaaxx” na bagnecie.

2) Przekraczanie wartości granicznych powoduje uszkodzenie silnika.
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33..22.. TTrraannssppoorrtt

OOttwwoorryy  ttrraannssppoorrttoowwee  ssłłuużżąą  ddoo
bbeezzppiieecczznneeggoo  ttrraannssppoorrttuu  ssiillnniikkaa  ii

wwyyppoossaażżeenniiaa  ddooddaattkkoowweeggoo..  NNiiee  ssłłuużżąą  ii  nniiee
zzoossttaałłyy  sskkoonnssttrruuoowwaannee  ddoo  ppooddnnoosszzeenniiaa
ccaałłyycchh  uurrzząąddzzeeńń,,  ((rroozzddzziiaałł  22))..

33..33.. WWsskkaazzóówwkkii  zzaaiinnssttaalloowwaanniiaa
ssiillnniikkaa

„Poradnik wyboru i instalacji silnika“
zawiera wszystkie niezbędne informacje
dotyczące użytkowania silnika w
przypadku, gdy silnik jeszcze nie został
zainstalowany w żadnym urządzeniu. 
Poradnik jest dostępny w najbliższym
punkcie serwisowym HATZ.

3

NNaalleeżżyy  pprrzzeessttrrzzeeggaaćć  mmaakkssyymmaallnneejj
ddooppuusszzcczzaallnneejj  ssiiłłyy  ii  mmoommeennttuu

oobbrroottoowweeggoo  ppooddaanneeggoo  nnaa  ddźźwwiiggnnii  zzmmiiaannyy
bbiieeggóóww  ii  nnaa  ddźźwwiiggnnii  ssttoopp,,  ppoonniieewwaażż
pprrzzeekkrroocczzeenniiee  mmaakkssyymmaallnnyycchh  wwaarrttoośśccii
mmoożżee  ssppoowwooddoowwaaćć  uusszzkkooddzzeenniiee
ooggrraanniicczznniikkaa  oorraazz  wweewwnnęęttrrzznnyycchh
eelleemmeennttóóww  rreegguullaattoorraa..

70°

F 120 N

M 12.6 Nm

–

–

F 10 N

M 0.35 Nm

–

–

<

<

<

<

START

STOP

+

33..44.. SSttooppiieeńń  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  ssiillnniikkaa

Brak obciążenia lub bardzo niewielkie
obciążenie przy dłuższej pracy silnika
może negatywnie wpłynąć na jego
parametry pracy. Zalecamy zatem
obciążanie silnika w co najmniej 15%.
Przy tak niskim stopniu wykorzystania
mocy silnika należy na krótko przed jego
wyłączeniem mocniej go dociążyć.

33..55.. TTaabblliicczzkkaa  iiddeennttyyffiikkaaccyyjjnnaa

4

Tabliczka identyfikacyjna znajduje się na
skrzyni korbowej (rozdział 2) i zawiera
następujące informacje o silniku:

➀ rodzaj silnika
➁ znak identyfikacyjny (wyłącznie w

wersjach specjalnych)
➂ numer silnika
➃ maksymalne obroty silnika.

Prosimy pamiętać, aby przy każdym
zamawianiu części zamiennych lub w
przypadku jakichkolwiek zapytań
koniecznie podawać powyższe parametry
(patrz także: lista części zamiennych,
strona 1).

MOTORENFABRIK HATZ KG

D-94099 RUHSTORF

GMBH

CO+
GMBH

CO+

TYP KENNZ.

MOTOR/FABRIK NO. ABE/AUSF.

MIN NH PV CM

MADE IN GERMANY

-1 3

8



44.. OObbssłłuuggaa

44..11.. PPrrzzeedd  ppiieerrwwsszzyymm
uurruucchhoommiieenniieemm

Zwykle silniki są dostarczane bez paliwa i
oleju.

44..11..11.. OOlleejj  ssiillnniikkoowwyy

JJaakkoośśćć  oolleejjuu
Dopuszczalne są wszelkie oleje markowe
spełniające co najmniej jedną z
następujących specyfikacji:

AACCEEAA  ––  BB22  //  EE22  lub lepsze
AAPPII  ––  CCDD  //  CCEE  //  CCFF  //  CCFF--44  //  CCGG--44
lub lepsze

Jeśli stosuje się oleje o niższej jakości,
olej należy wymieniać co 150 godzin
pracy silnika.

LLeeppkkoośśćć  oolleejjuu

5

Przy uruchamianiu silnika na zimno
należy dobrać, w zależności od tempera-
tury otoczenia, zalecaną lepkość oleju.
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Podczas wlewu i kontroli oleju silnik musi
znajdować się w pozycji poziomej.

6

– Wykręcić bagnet „1“ i wlać olej do
znakowania „max“ na bagnecie.
Ilość oleju smarowego - patrz rozdział
3.1.

44..11..22.. MMookkrryy  ffiillttrr  ppoowwiieettrrzzaa

7

– Zdjąć zbiornik oleju i uzupełnić olej
silnikowy do znakowania „1“.

2393 / 6

2

3 1

1
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– Zamontować zbiornik oleju, zważając
przy tym na poprawne położenie
uszczelki „2“ i dokładne dokręcenie
wszystkich zamknięć „3“.

44..11..33.. PPaalliiwwoo

TTaannkkoowwaaćć  ttyyllkkoo  pprrzzyy  wwyyłłąącczzoonnyymm
ssiillnniikkuu..  NNiiee  ttaannkkoowwaaćć  nniiggddyy  ww

ppoobblliiżżuu  oottwwaarrttyycchh  ppłłoommiieennii  lluubb  iisskkiieerr,,  nniiee
ppaalliićć..  SSttoossoowwaaćć  ttyyllkkoo  cczzyyssttee  ppaalliiwwoo  ii
cczzyyssttee  ppoojjeemmnniikkii  nnaappeełłnniiaajjąąccee..  NNiiee
rroozzlleewwaaćć  ppaalliiwwaa..

Można stosować wszystkie oleje napę-
dowe spełniające minimum następu-
jących specyfikacji:

EENN  559900 lub
BBSS  22886699  AA11  //  AA22 lub
AASSTTMM  DD  997755  --11DD  //  22DD

8

– Przed pierwszym uruchomieniem lub przy
pustym układzie paliwowym napełnić
zbiornik paliwa do pełna olejem
napędowym.
W przypadku dobudowanego lub
zamontowanego nad pompą wtryskową
zbiornika paliwa odpowietrzenie układu
paliwowego nastąpi samoczynnie.

2286 / 2

9

– Jeśli zbiornik paliwa nie jest dobudo-
wany lub zamontowany nisko, należy
tak długo pompować dźwignią ręczną
znajdującą się przy pompie wtryskowej,
aż paliwo w sposób słyszalny wróci
przewodem wtryskowym do zbiornika
paliwa.

10

– W silnikach z układem zhermety-
zowanym w celu wstępnego dopompo-
wania należy przesunąć kołnierz
uszczelniający „1“ na stronę. Po
wstępnym pompowaniu dopilnować, by
kołnierz uszczelniający znów dobrze
przylegał.

1

2292 / 4

2287 / 11

10



Przy temperaturach poniżej 0 °C stosować
paliwo zimowe lub odpowiednio wcześnie
dolać nafty.

44..11..44.. SSyysstteemm  mmeecchhaanniicczznneeggoo  nnaaddzzoorruu
cciiśśnniieenniiaa  oolleejjuu
(wyposażenie dodatkowe)

Uaktywnienie systemu mechanicznego
nadzoru ciśnienia oleju jest konieczne:

•Przed pierwszym uruchomieniem lub
przy pustym układzie paliwowym.

•Przy automatycznym zatrzymaniu
silnika z powodu niedostatecznego
naoliwienia.

•Po uruchomieniu silnika na biegu
jałowym przy niskich temperaturach,
rozdział 4.2.4.

•Po wymianie filtra paliwa, rozdział
5.4.1.

– Napełnić paliwo, rozdział 4.1.3.

– Sprawdzić poziom oleju smarowego,
rozdział 5.2.1.

Najniższa
temperatura

otoczenia w °C
przy starcie

Stosunek procentowy
nafty w

paliwie na
lato

paliwie na
zimę

0 do –10
–10 do –15
–15 do –20
–20 do –30

20 %
30 %
50 %

–

–
–

20 %
50 %

11

– Dźwignię ręczną „1“ w celu uaktyw-
nienia naciskać przez ok. 15 sekund.

12

– W silnikach z układem zhermetyzo-
wanym przez ok. 15 sekund naciskać na
dźwignię „1“.

– W silnikach z pompą wtryskową
równocześnie kilkakrotnie uruchomić
dźwignię ręczną, rys. 9 i 10.

– Silnik ponownie zmontować. Sprawdzić
czy części obudowy zostały dobrze
uszczelnione.

2392 / 12

1

1
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13

Polecenia dotyczące uruchomienia
systemu mechanicznego nadzoru
ciśnienia oleju są przedstawione w formie
symboli graficznych na tabliczce
informacyjnej silnika.

UUwwaaggaa  !!
NNiieezzaalleeżżnniiee  oodd  ssyysstteemmuu  mmeecchhaanniicczznneeggoo
nnaaddzzoorruu  cciiśśnniieenniiaa  oolleejjuu  nnaalleeżżyy  sspprraawwddzzaaćć
ppoozziioomm  oolleejjuu  ccoo  88--1155  ggooddzziinn  pprraaccyy  ssiillnniikkaa,,
rroozzddzziiaałł  55..22..11..

44..22.. UUrruucchhoommiieenniiee  ssiillnniikkaa

NNiiggddyy  nniiee  uużżyywwaaćć  ssiillnniikkaa  ww  źźllee
wweennttyylloowwaannyycchh  lluubb  zzaammkknniięęttyycchh

ppoommiieesszzcczzeenniiaacchh  ––  ggrroozzii  zzaattrruucciieemm..
PPrrzzeedd  uurruucchhoommiieenniieemm  ssiillnniikkaa  nnaalleeżżyy
uuppeewwnniićć  ssiięę,,  żżee  nniikktt  nniiee  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ww
ttaakkiieejj  ooddlleeggłłoośśccii  oodd  ssiillnniikkaa  lluubb  uurrzząą--
ddzzeenniiaa,,  kkttóórraa  zzaaggrraażżaałłaabbyy  jjeeggoo  bbeezzppiieecczzeeńń--
ssttwwuu  oorraazz  żżee  zzoossttaałłyy  zzaaiinnssttaalloowwaannee
wwsszzyyssttkkiiee  eelleemmeennttyy  oocchhrroonnnnee..

Sprawdzić stan korby rozruchowej.
Złamany chwyt korby, zużyty sworzeń
rozruchowy, etc. koniecznie wymienić!
Lekko naoliwić obszar styku między korbą
rozruchową a tuleją prowadzącą korby.

14

PPoodd  żżaaddnnyymm  ppoozzoorreemm  nniiee  ssttoossoowwaaćć
ssppeeccyyffiikkóóww  ww  aaeerroozzoolluu  wwssppoommaa--
ggaajjąąccyycchh  uurruucchhoommiieenniiee  ssiillnniikkaa!!

44..22..11.. PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  ssiillnniikkaa  ddoo
uurruucchhoommiieenniiaa

– Jeśli to możliwe, oddzielić silnik od
napędzanego urządzenia za pomocą
sprzęgła. 
Urządzenie zawsze powinno być na
biegu jałowym.

15

2396 / 3

2

1

START

START

STOP

STOP

050 145 00

L3 / 250
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– Dźwignię zmiany biegów „1“ ustawić w
zależności od potrzeb i możliwości albo
w pozycji 1/2 START albo max. START. 
Niższe obroty powodują mniej dymu
przy uruchamianiu silnika, rys. 15.

– Zwrócić uwagę na to, by dźwignia stop
„2“ (wyposażenie dodatkowe) znajdo-
wała się w pozycji roboczej „START“,
rys. 15.

16

17

– Dźwignię dekompresyjną przekręcić aż
do oporu nastawnego „1“. W tej pozycji
w sposób słyszalny następuje wzębienie
automatycznego układu dekompresji i
silnik jest gotowy do startu.

1 0

2292 / 6

1

0

2283 / 4

18

Po wzębieniu układu dekompresji należy
pięć razy obrócić ręczną korbą rozrucho-
wą, aby silnik ponownie był gotowy do
sprężania i startu.

44..22..22.. RRoozzrruucchh  zzaa  ppoommooccąą  rręęcczznneejj
kkoorrbbyy  rroozzrruucchhoowweejj

Przygotowanie silnika do uruchomienia,
patrz rozdział 4.2.1.

19

Poprawna pozycja rozruchu, patrz rys. 19.

5x

050 252 00.874
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– Korbę rozruchową uchwycić obiema
rękami i kręcić – silnie i ze wzrastającą
prędkością. W momencie, gdy dźwignia
dekompresyjna wzębi się na pozycji „0“
(kompresja), szybkość kręcenia musi
być najwyższa. Z chwilą uruchomienia
silnika należy wyjąć korbę z tulei
prowadzącej.

– Jeżeli podczas uruchamiania w wyniku
zbyt wolnego kręcenia korbą nastąpi
odrzut zwrotny – silnik zacznie obracać
się w przeciwnym kierunku – należy
natychmiast wypuścić korbę i wyłączyć
silnik, rozdział 4.3.

UUwwaaggaa  nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo::  nnaaddaall
kkrręęccąąccaa  ssiięę  kkoorrbbaa  rroozzrruucchhoowwaa..

– W celu powtórzenia próby urucho-
mienia silnika należy odczekać, aż
silnik się zatrzyma i dopiero wówczas
przygotować ponowny rozruch. 

BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo
W przypadku ręcznego rozruchu silnika
za pomocą korby większe bezpieczeństwo
zapewnia korba z zabezpieczeniem przed
odrzutem zwrotnym.

44..22..33.. UUrruucchhoommiieenniiee  ssiillnniikkaa  zzaa
ppoommooccąą  kkoorrbbyy  zz  zzaabbeezzppiieecczzee--
nniieemm  pprrzzeedd  ooddrrzzuutteemm  zzwwrroottnnyymm  
(możliwa do dokupienia)

Przygotowanie silnika do uruchomienia,
patrz rozdział 4.2.1.

– Ustawić się z boku silnika.
Właściwe pozycje, patrz: rys. 19.

20

– Chwyt korby „1“ zawsze trzymać obiema
rękami.

– Najpierw wolno obracać korbą, aż
zapadka znajdzie zazębienie. Następnie
silnie i ze wzrastającą szybkością obra-
cać korbą. W momencie, gdy dźwignia
dekompresyjna wzębi się na pozycji „0“
(kompresja), szybkość kręcenia musi
być najwyższa. Z chwilą uruchomienia
silnika należy wyjąć korbę z tulei
prowadzącej.

ZZaammkknniięęcciiee  ssiiłłoowwee  mmiięęddzzyy  ssiillnnii--
kkiieemm  aa  kkoorrbbąą  rroozzrruucchhoowwąą  mmuussii  bbyyćć

zzaappeewwnniioonnee  ppoopprrzzeezz  ppeewwnnee  ttrrzzyymmaanniiee
ttrrzzoonnuu  ii  sszzyybbkkiiee  oobbrraaccaanniiee  kkoorrbbąą  ––
cczzyynnnnoośśccii  tteejj  ww  żżaaddnnyymm  wwyyppaaddkkuu  nniiee
wwoollnnoo  pprrzzeerryywwaaćć..

Jeżeli podczas próby uruchomienia
silnika w wyniku zbyt niezdecydowanego
obracania korbą nastąpi odrzut zwrotny,
wówczas poprzez chwyt korby – ze
względu na krótki obrót do tyłu – przer-
wane zostaje połączenie między ramie-
niem korby „2“ a zazębiaczem „3“, 
rys. 20.

3

2 1

2395 / 4
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– Jeżeli po odrzucie zwrotnym silnik
zacznie obracać się w przeciwnym
kierunku (dym z filtra powietrza),
należy natychmiast wypuścić korbę i
wyłączyć silnik, rozdział 4.3.

– W celu powtórzenia próby urucho-
mienia silnika należy odczekać, aż
silnik się zatrzyma i dopiero wówczas
przeprowadzić ponowny rozruch. 

44..22..44.. UUrruucchhoommiieenniiee  ssiillnniikkaa  nnaa  zziimmnnoo

Przy temperaturach poniżej ca. –5 °C
silnik należy zawsze uruchamiać na biegu
jałowym.

– Dźwignię zmiany biegów ustawić w
pozycji START, rys. 15.

– Dźwignię dekompresyjną ustawić w
dowolnej pozycji pprrzzeedd pozycją startową
„1“, (rys. 16 i 17).

– Tak długo obracać silnikiem za pomocą
korby rozruchowej, aż pozwoli się
obracać w zauważalnie lżejszy sposób
(10 – 20 obrotów korbą).

– W silnikach z systemem mechanicznego
nadzoru ciśnienia oleju przez ok. 15
sekund naciskać na dźwignię ręczną „1“
lub dźwignię „1“, rys. 11 i 12.

21

22

– Wokół pokrywki dozownika usunąć
ewentualne zabrudzenia a następnie
zdjąć pokrywkę, rys. 21 i 22.

– Napełnić kadłub aż po górny brzeg
płynnym smarem. Pokrywkę nałożyć i
docisnąć. Konieczne jest dwukrotne
napełnienie kadłuba pod rząd.

– Dźwignię dekompresyjną przekręcić aż
do oporu nastawnego „1“ (rys. 16 i 17).

– Natychmiast uruchomić silnik, rozdział
4.2.1. / 4.2.2. / 4.2.3.

2392 / 9

2283 / 8
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44..22..55.. RRoozzrruucchh  eelleekkttrryycczznnyy

Przygotowanie silnika do uruchomienia,
patrz rozdział 4.2.1.

– Dźwignia dekompresyjna pozostaje w
pozycji „0“.

UUrruucchhoommiieenniiee  ssiillnniikkaa

23

– Włożyć kluczyk do stacyjki aażż  ddoo  ooppoorruu
i ustawić na ppoozzyyccjjii  II.

– Zaczyna świecić kontrolka akumulatora
„2“ i kontrolka ciśnienia oleju „3“.

– Przekręcić kluczyk na ppoozzyyccjjęę  IIII, rys. 23.

– Po uruchomieniu silnika puścić
kluczyk, który powinien samoczynnie
wrócić do ppoozzyyccjjii  II  i pozostać w niej
przez cały czas pracy silnika.
Kontrolka akumulatora i kontrolka
ciśnienia oleju powinny zgasnąć tuż po
uruchomieniu silnika.
Zapali się kontrolka „1“ świadcząca o
tym, że silnik pracuje.

�

�

�

�

�

– W przypadku jakichkolwiek zakłóceń
należy natychmiast wyłączyć silnik oraz
zlokalizować i usunąć przyczynę usterki
(rozdział 6).

– Czujnik temperatury silnika „4“
(wyposażenie dodatkowe) zapala się
wówczas, gdy temperatura głowicy
cylindra staje się niedopuszczalnie
wysoka. WW  ttaakkiimm  pprrzzyyppaaddkkuu  nnaalleeżżyy
wwyyłłąącczzyyćć  ssiillnniikk  ii  uussuunnąąćć  pprrzzyycczzyynnęę
uusstteerrkkii,, rozdział 6.

– Przed każdym ponownym uruchomie-
niem należy przekręcić kluczyk z
powrotem na ppoozzyyccjjęę  00.
Mechanizm blokujący powtórzenie
zapobiega zacinaniu się rozrusznika przy
włączonym silniku, a tym samym jego
uszkodzeniu.

NNiiggddyy  nniiee  uurruucchhaammiiaaćć  jjeesszzcczzee
pprraaccuujjąącceeggoo  lluubb  ggaassnnąącceeggoo  ssiillnniikkaa

––  nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  zzłłaammaanniiaa  zzęębbaa..

UUwwaaggaa  !!
Jeśli silnik jest wyposażony w moduł
ochraniający zapłłon, po nieudanym
uruchomieniu silnika lub po jego
wyłączeniu należy przekręcić kluczyk z
powrotem na ppoozzyyccjjęę  00 na co najmniej 8
sekund, aby móc podjąć kolejną próbę.

SSyysstteemm  wwssttęęppnneeggoo  ppooddggrrzzeewwaanniiaa
ssiillnniikkaa  zz  żżaarroowwąą  aauuttoommaattyykkąą  cczzaassoowwąą
(Wyposażenie dodatkowe)

Przy temperaturze poniżej 0 °C dodat-
kowo zapala się kontrolka wstępnego
podgrzewania silnika „5“, rys. 23.

– Po zgaśnięciu kontrolki należy
natychmiast uruchomić silnik.
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EElleekkttrryycczznnyy  mmeecchhaanniizzmm  aauuttoommaattyycczznneeggoo
wwyyłłąącczzaanniiaa  ssiillnniikkaa  
(wyposażenie dodatkowe)

Znakiem rozpoznawczym jest
krótkotrwałe migotanie wszystkich
kontrolek po przekręceniu kluczyka
stacyjki na ppoozzyyccjjęę  II, rys. 23.

UUwwaaggaa  !!
Jeśli silnik gaśnie tuż po uruchomieniu
lub w trakcie pracy, jest to sygnał, iż
zadziałał element monitorujący mecha-
nizmu automatycznego wyłączania.
Wówczas zapala się odpowiednia
kontrolka, rys. 23, poz. 2-4. 
Po zgaśnięciu silnika kontrolka świeci się
jeszcze przez około 12 sekund. Następnie
system elektryczny wyłącza się
samoczynnie.
Wspomniana kontrolka zapali się
ponownie, jeśli kluczyk zostanie
przekręcony na ppoozzyyccjjęę  00,, a następnie na
ppoozzyyccjjęę  II..
PPrrzzeedd  kkoolleejjnnyymmii  pprróóbbaammii  uurruucchhoommiieenniiaa
ssiillnniikkaa  nnaalleeżżyy  uussuunnąąćć  uusstteerrkkęę,, rozdział 6.

Kontrolka zgaśnie przy następnym
uruchomieniu silnika.

NNiieezzaalleeżżnniiee  oodd  iissttnniieejjąącceeggoo  mmeecchhaanniizzmmuu
aauuttoommaattyycczznneeggoo  wwyyłłąącczzaanniiaa  nnaalleeżżyy
kkoonnttrroolloowwaaćć  ppoozziioomm  oolleejjuu  ccoo  88  ––  1155
ggooddzziinn  pprraaccyy  ssiillnniikkaa,, rroozzddzziiaałł  55..22..11..

44..33.. WWyyłłąącczzeenniiee  ––  ssttoopp

SSiillnniikkaa  nniiggddyy  nniiee  wwyyłłąącczzaaćć  zzaa
ppoommooccąą  ddźźwwiiggnnii  ddeekkoommpprreessyyjjnneejj..

WW  pprrzzeerrwwaacchh  lluubb  ppoo  zzaakkoońńcczzeenniiuu
uużżyyttkkoowwaanniiaa  ssiillnniikkaa  nnaalleeżżyy  zzaabbeezzppiieecczzyyćć
kklluucczzyykk  pprrzzeedd  nniieeaauuttoorryyzzoowwaannyymm
ddoossttęęppeemm..

24

– Cofnąć dźwignię zmiany biegów „1“ do
ogranicznika STOP.

– W silnikach z zablokowaną dolną
prędkością obrotową biegu jałowego
należy po cofnięciu dźwigni zmiany
biegów „1“ przesunąć dźwignię stop „2“
w kierunku pozycji STOP i przytrzymać
tam tak długo, aż silnik zgaśnie. 

– Po zgaśnięciu silnika puścić dźwignię
stop „2“ i dopilnować, żeby wróciła na
pozycję wyjściową „START“.

2396 / 3

2

1

START

START

STOP

STOP
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IInnssttaallaaccjjaa  eelleekkttrryycczznnaa

25

Świeci się kontrolka akumulatora „2“ i
kontrolka ciśnienia oleju „3“.

– Przekręcić kluczyk do ppoozzyyccjjii  00  i wyjąć
ze stacyjki. Wszystkie kontrolki powinny
zgasnąć.

IInnffoorrmmaaccjjaa::
Silniki wyposażone w elektryczny
mechanizm automatycznego wyłączania
(rozdz. 4.2.5.) można także wyłą-czyć,
przekręcając kluczyk do ppoozzyyccjjii  00.

�

�

�

�

�
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55.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa

ZZaabbiieeggii  kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnee  wwyykkoonnyywwaaćć  ttyyllkkoo  pprrzzyy  wwyyłłąącczzoonnyymm  ssiillnniikkuu..
NNaalleeżżyy  pprrzzeessttrrzzeeggaaćć  oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh  pprrzzeeppiissóóww  ooddnnoośśnniiee  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  ii

uussuuwwaanniiaa  zzuużżyyttyycchh  oolleejjóóww,,  ffiillttrróóww  ii  śśrrooddkkóóww  cczzyysszzcczząąccyycchh..
ZZaabbeezzppiieecczzyyćć  kkoorrbbęę  rroozzrruucchhoowwąą  ii  kklluucczzyykk  ssttaaccyyjjkkii  pprrzzeedd  nniieeaauuttoorryyzzoowwaanneemm  ddoossttęęppeemm..
WW  wweerrssjjaacchh  ssiillnniikkóóww  zz  zzaappłłoonneemm  eelleekkttrryycczznnyymm  ooddcczzeeppiićć  bbiieegguunn  uujjeemmnnyy  oodd
aakkuummuullaattoorraa..
PPoo  wwyykkoonnaanniiuu  wwsszzyyssttkkiicchh  zzaabbiieeggóóww  kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnyycchh  nnaalleeżżyy  sspprraawwddzziićć,,  cczzyy  zzoossttaałłyy
zzeebbrraannee  wwsszzyyssttkkiiee  nnaarrzzęęddzziiaa  oorraazz  zzaammoonnttoowwaannee  wwsszzyyssttkkiiee  eelleemmeennttyy  oocchhrroonnnnee..
PPrrzzeedd  uurruucchhoommiieenniieemm  ssiillnniikkaa  nnaalleeżżyy  uuppeewwnniićć  ssiięę,,  żżee  nniikktt  nniiee  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ww  ttaakkiieejj
ooddlleeggłłoośśccii  oodd  ssiillnniikkaa  lluubb  uurrzząąddzzeenniiaa,,  kkttóórraa  zzaaggrraażżaałłaabbyy  jjeeggoo  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwuu..

55..11.. LLiissttaa  zzaabbiieeggóóww  kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnyycchh
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PPrrzzeerrwwyy  mmiięęddzzyy
pprrzzeegglląąddaammii

NNiieezzbbęęddnnee  zzaabbiieeggii  kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnee RRoozzddzziiaałł

8-15

Co 8 – 15 godzin
pracy silnika lub
codziennie przed
pierwszym
uruchomieniem

Sprawdzenie poziomu oleju.
Sprawdzenie obszaru dolotowego powietrza
do spalania.
Sprawdzenie kontrolki konserwacyjnej filtra
powietrza.
Sprawdzenie obszaru powietrza chłodzącego.
Sprawdzenie oddzielacza wody.
Sprawdzenie dolnej części mokrego filtra
powietrza pod względem odpowiedniego
poziomu oleju i stopnia zabrudzenia, 
w razie potrzeby wymienić zużyty olej.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

4.1.2.
5.3.1.

250
Co 250 godzin 
pracy silnika

Konserwacja mokrego filtra powietrza.
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju.
Sprawdzenie i regulacja zaworów.
Oczyszczenie obszaru powietrza
chłodzącego.
Sprawdzenie złącz śrubowych.
Oczyszczenie sitka rury wydechowej.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

500
Co 500 godzin 
pracy silnika

Wymiana filtra paliwa.
Konserwacja filtra powietrza suchego.

5.4.1.
5.4.2.



26

Przedstawiona instrukcja konserwacji
silnika jest załączona do każdego
zakupionego silnika. Instrukcja powinna
być naklejona na silniku, w dobrze
widocznym miejscu. Zamieszczona w tym
rozdziale instrukcja konserwacji decyduje
o długości przerw między przeglądami.

Przy silnikach nnoowwyycchh lub po ggeenneerraallnnyymm
rreemmoonncciiee  ppoo  ppiieerrwwsszzyycchh  2255  ggooddzziinnaacchh
pprraaccyy należy zawsze:

– Wymienić olej silnikowy i filtr olejowy,
rozdział 5.3.2.

– Sprawdzić luz zaworów, ewentualnie
regulować, rozdział 5.3.3.

– Sprawdzić złącza śrubowe, 
ozdział 5.3.5.
NNiiee  ddookkrręęccaaćć  śśrruubb  ssłłuużżąąccyycchh  ddoo
zzaammooccoowwaanniiaa  ggłłoowwiiccyy  ccyylliinnddrraa..

WW  pprrzzyyppaaddkkuu  rrzzaaddkkiieeggoo  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz
ssiillnniikkaa, olej i filtr olejowy należy
wymienić nnaajjppóóźźnniieejj  ppoo  1122  mmiieessiiąąccaacchh,
niezależnie od całkowitej liczby godzin
pracy silnika.
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55..22.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa  ccoo  88  ––  1155 ggooddzziinn
pprraaccyy  ssiillnniikkaa

55..22..11.. SSpprraawwddzzeenniiee  ppoozziioommuu  oolleejjuu

Poziom oleju sprawdzamy, gdy silnik
znajduje się w pozycji poziomej i jest
wyłączony.

– Usunąć zanieczyszczenia w obrębie
bagnetu.

27

– Odczytać poziom oleju na bagnecie, w
razie potrzeby uzupełnić do znakowania
„„mmaaxx““,, (rozdział 4.1.1).

55..22..22..  SSpprraawwddzzeenniiee  oobbsszzaarruu  ddoolloottoo--
wweeggoo  ppoowwiieettrrzzaa  ddoo  ssppaallaanniiaa

Silne zabrudzenia są sygnałem, iż wskutek
dużej ilości kurzu należy odpowiednio
skrócić przerwy między przeglądami
konserwacyjnymi filtra powietrza.

– Sprawdzenie otworu wlotu powietrza
pod względem zabrudzenia liśćmi,
kurzem etc., w razie potrzeby oczyścić
(rozdział 2).

28

– W cyklonie czyli odpylaczu wstępnym
sprawdzić – w zależności od wersji –
drożność otworu wylotowego pyłu „1“,
w razie potrzeby oczyścić. 

2393 / 10

1

21



55..22..33.. SSpprraawwddzzeenniiee  kkoonnttrroollkkii
kkoonnsseerrwwaaccyyjjnneejj  ffiillttrraa  ppoowwiieettrrzzaa
(wyposażenie dodatkowe)

– Obroty silnika zwiększyć na moment do
maksymum.

29

Jeżeli skurczy się przy tym gumowa
zaślepka i zakryje zielone pole „1“,
wówczas należy przeprowadzić konser-
wację filtra powietrza, rozdział 5.4.2. W
warunkach silnego zapylenia zaślepkę
należy kontrolować kilka razy na dzień.

55..22..44.. SSpprraawwddzzeenniiee  oobbsszzaarruu  ppoowwiieettrrzzaa
cchhłłooddzząącceeggoo

Silne zabrudzenia są sygnałem, iż wskutek
dużej ilości kurzu należy odpowiednio
skrócić przerwy między przeglądami
konserwacyjnymi filtra powietrza.

– Sprawdzenie obszaru wlotu i wylotu
powietrza pod względem silnego
zabrudzenia liśćmi, kurzem etc., w razie
potrzeby oczyścić, patrz rozdział 2. i
5.3.4.

2391 / 10

1

– Kontrolka temperatury silnika „4“ –
jeżeli jest zamontowana – zapala się
wtedy, gdy silnik niebezpiecznie się
przegrzewa, rys. 25. 
WW  ttaakkiimm  pprrzzyyppaaddkkuu  nnaalleeżżyy  nnaattyycchhmmiiaasstt
wwyyłłąącczzyyćć  ssiillnniikk!!  (rodział 4.3. i 5.3.4.)

55..22..55.. SSpprraawwddzzeenniiee  ooddddzziieellaacczzaa  wwooddyy

Przerwy między przeglądami spraw-
dzającymi stan oddzielacza wody zależą
wyłącznie od ilości wody w paliwie i od
staranności, z jaką odbywa się tanko-
wanie. Konrola oddzielacza wody
powinna być przeprowadzana przyna-
jmniej raz w tygodniu.

30

– Poluzować nakrętkę sześciokątną „1“ o
ca. 2-3 zwoje gwintu. 

– Ściekające krople zebrać do przezro-
czystego pojemnika. Ponieważ woda jest
cięższa od oleju napędowego, najpierw
spłynie woda, a po niej paliwo. Można
to łatwo zauważyć dzięki wyraźnej
przerwie między obiema cieczami.

– Jeśli spływa już samo paliwo, można z
powrotem zakręcić nakrętkę
sześciokątną „1“.

2396 / 7

1
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W przypadku dobudowanego, zewnę-
trznego oddzielacza wody podczas co-
dziennej kontroli poziomu oleju należy
również sprawdzać zawartość wody w
oddzielaczu. Nagromadzona woda odcina
się wyraźną linią od leżącego powyżej
oleju napędowego.

31

– Odkręcić wkręt spustowy „1“ i spuścić
płyn do przezroczystego pojemnika.

– Jeśli dostęp jest utrudniony, do wkrętu
można podłączyć wąż przedłużający.

2396 / 9

1

55..33.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa  ccoo  225500 ggooddzziinn
pprraaccyy  ssiillnniikkaa

55..33..11.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa  mmookkrreeggoo  ffiillttrraa
ppoowwiieettrrzzaa

32

ZZuużżyyttyy  oolleejj  ssppuuśścciićć  ddoo  ppoojjeemmnniikkaa  ii
uussuunnąąćć  zzggooddnniiee  zz  pprrzzeeppiissaammii..

– Zdjąć zbiornik oleju „1“.

– Ze zbiornika usunąć zabrudzony olej i
muł, oczyścić zbiornik.

– Zdjąć i oczyścić kryzę przeciwdeszczową
„2“.

– Zawsze czyśćić rurę ssawną „3“.

– Sprawdzić uszczelkę, w razie potrzeby
wymienić.

– Napełnić zbiornik olejem silnikowym
do znakowania, a następnie ponownie
zamontować mokry filtr powietrza,
rozdział 4.1.2.

– W przypadku zbyt silnego zabrudzenia
uszczelki filtra należy w następujący
sposób oczyścić także górną część filtra:
zdemontować górną część filtra i
wypłukać w oleju napędowym.

2395 / 13
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– Przed ponownym złożeniem filtra
odczekać, by olej napędowy odciekł lub
lekko go obetrzeć.

– Nie „reperować“ mokrego filtra
powietrza (nie lutować / spawać, etc.),
gdyż może to spowodować całkowite
zniszczenie filtra lub uszkodzenie
silnika. Jeśli filtr ma nierówną
powierzchnię, pęknięcia i / lub ubytki
włókniny, należy go wymienić na nowy.

– Założyć nowe uszczelnienie kołnierzowe
i zamontować górną część filtra.

33

– W silnikach 1D41 i 1D50 uszczelki
należy założyć zgodnie z rys. 33.

34

1

– Podkładki „1“ należy zakładać wygię-
ciem w stronę nakrętki, rys. 34.

– Filtr zamontować i poprzez napełnienie
olejem przygotować do pracy.

55..33..22.. WWyymmiiaannaa  oolleejjuu  ssiillnniikkoowweeggoo  ii
ffiillttrraa  oolleejjuu

Silnik musi znajdować się w pozycji
poziomej i być wyłączony. Olej należy
spuszczać tylko w stanie ciepłym. Wkręt
spustowy oleju, patrz rozdział 2.

NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ppooppaarrzzeenniiaa
ggoorrąąccyymm  oolleejjeemm!!  ZZuużżyyttyy  oolleejj

ssppuuśścciićć  ddoo  ppoojjeemmnniikkaa  ii  uussuunnąąćć  zzggooddnniiee  zz
pprrzzeeppiissaammii..

– Wykręcić wkręt spustowy oleju i spuścić
cały olej.

SSiillnniikk  ww  wweerrssjjii  zzhheerrmmeettyyzzoowwaanneejj

35

Przy wykręcaniu wkrętu spustowego „1“
uważać, by nie poluzować rury spustowej
– rurę przytrzymać kluczem widlastym.

– Na oczyszczony wkręt spustowy oleju
nałożyć nową uszczelkę i dokręcić.

2292 / 9

1
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36

– Wymienić na nowy filtr olejowy
(wyposażenie dodatkowe).

37

– Za pomocą szczotki ostroznie usunąć
osady nagromadzone na dnie sitka.
Wkręt wytrzeć na mokro lub przed-
muchać sprężonym powietrzem.

PPooddcczzaass  pprraacc  zzee  sspprręężżoonnyymm
ppoowwiieettrrzzeemm  nnaalleeżżyy  uużżyywwaaćć
ookkuullaarróóww  oocchhrroonnnnyycchh..

UUwwaaggaa  !!
UUwwzzggllęęddnniićć  zznnaakkoowwaanniiee  „„TTOOPP““  nnaa  ffiillttrrzzee
oolleejjoowwyymm!!  RRyyss..  3366

1

2287 / 13

– Sprawdzić pierścień korkowy „1“, w
razie potrzeby wymienić, rys. 36.

– Gwint i pierścień korkowy wkrętu
powlec cienką warstwą smaru „K“,
patrz: lista części zamiennych.

– Uzupełnić olej silnikowy do znakowania
„max“ na bagnecie (rozdział 4.1.1.).

– Po krótkim biegu próbnym należy
ponownie sprawdzić poziom oleju i w
razie potrzeby uzupełnić.

– Sprawdzić szczelność korka filtra oleju. 

55..33..33.. SSpprraawwddzzeenniiee  ii  rreegguullaaccjjaa
zzaawwoorróóww

– Dźwignię dekompresyjną przestawić na
pozycję „0“, rys. 16 i 17.

SSiillnniikkii  11DD4411  CC,,  11DD8811  CC  ii  11DD9900  CC
Zdjąć pokrywkę obudowy (rozdział 2.).
Dźwignię dekompresyjną zdejmuje się
wraz z pokrywką obudowy.

38

– Odkręcić pokrywkę głowicy cylindra „1“
i zdjąć wraz z uszczelką „2“. Uszczelkę
należy zawsze wymieniać na nową.

2393 / 15

0

1

2
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– Obrócić silnik zgodnie z jego
kierunkiem obracania do momentu,
kiedy pojawi się opór komresyjny.

39

– Sprawdzić luz zaworowy między dźwi-
gienką zaworową a trzonem zaworu 
przy pomocy szczelinomierza „1“,
rozdział 3.1.

– Przy nieodpowiednim ustawieniu zawo-
rów odkręcić nakrętkę sześciokątną „2“.

– Śrubę nastawczą „3“ przestawić za
pomocą śrubokręta w taki sposób, żeby
po ponownym dokręceniu nakrętki „2“
między dźwigienką zaworową a trzonem
zaworu można było przeciągnąć
szczelinomierz „1“ przy ledwo
wyczuwalnym oporze.

– Nałożyć pokrywkę głowicy cylindra z
nową uszczelką i równomiernie
dokręcić.

– W zależności od wersji zamontować
odpowiednio elementy przewodzenia
powietrza.

– Po krótkim biegu próbnym sprawdzić
czy pokrywka głowicy cylindra jest
szczelna.

1 2

3
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55..33..44.. OOcczzyysszzcczzeenniiee  oobbsszzaarruu  ppoowwiieettrrzzaa
cchhłłooddzząącceeggoo

CCzzyysszzcczzeenniiee  nnaalleeżżyy  pprrzzeepprroowwaaddzzaaćć
ttyyllkkoo  pprrzzyy  wwyyłłąącczzoonnyymm  ii  zziimmnnyymm
ssiillnniikkuu..

– Zdjąć elementy przewodzenia powietrza.

ZZaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  ssuucchhee
– Wszystkie elementy przewodzenia

powietrza oraz cały obszar powietrza
chłodzącego wraz z cylindrem i głowicą
cylindra oraz łopatkami dmuchawy w
kole zamachowym oczyścić na sucho
lub przedmuchać sprężonym
powietrzem.

PPooddcczzaass  pprraacc  zzee  sspprręężżoonnyymm
ppoowwiieettrrzzeemm  nnaalleeżżyy  uużżyywwaaćć
ookkuullaarróóww  oocchhrroonnnnyycchh..

ZZaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  wwiillggoottnnee  lluubb  oolleeiissttee
– Odłączyć akumulator. Na zanieczysz-

czone miejsce rozpylić odpowiedni płyn
czyszczący - do czyszczenia na zimno,
etc. - zgodnie z zaleceniami produ-
centa, a następnie spłukać silnym
strumieniem wody.
Podczas czyszczenia silnika nie czyścić
elementów układu elektrycznego wodą
lub strumieniem wody pod wysokim
ciśnieniem.

– Ustalić przyczynę zanieczyszczenia
olejem i zgłosić się do punktu
serwisowego HATZ w celu usunięcia
nieszczelności.

– Ponownie zamontować elementy
przewodzenia powietrza.

PPoodd  żżaaddnnyymm  ppoozzoorreemm  nniiee  uużżyywwaaćć
ssiillnniikkaa  bbeezz  zzaammoonnttoowwaannyycchh
eelleemmeennttóóww  pprrzzeewwooddzzeenniiaa
ppoowwiieettrrzzaa..

– Aby zapobiec rdzewieniu należy
bezpośrednio po zmontowaniu
wszystkich części rozgrzać silnik.
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55..33..55.. SSpprraawwddzzeenniiee  zzłłąącczz  śśrruubboowwyycchh

W ramach przeglądów konserwacyjnych
sprawdzać w miarę możliwości dostępu
stan i stopień dokręcenia wszystkich złącz
śrubowych.
NNiiee  ddookkrręęccaaćć  śśrruubb  ssłłuużżąąccyycchh  ddoo
zzaammooccoowwaanniiaa  ggłłoowwiiccyy  ccyylliinnddrraa!!

40

ŚŚrruubbyy  nnaassttaawwcczzee  pprrzzyy  rreegguullaattoorrzzee
pprręęddkkoośśccii  oobbrroottóóww  ii  pprrzzyy  ssyysstteemmiiee

wwttrryysskkoowwyymm  ssąą  ppoowwlleecczzoonnee  llaakkiieerreemm
zzaabbeezzppiieecczzaajjąąccyymm,,  ccoo  oozznnaacczzaa,,  żżee  nniiee
wwoollnnoo  iicchh  ddookkrręęccaaćć  aannii  rreegguulloowwaaćć..

2396 / 3

55..33..66.. CCzzyysszzcczzeenniiee  ssiittkkaa  rruurryy
wwyyddeecchhoowweejj  
(wyposażenie dodatkowe)

41

– Za pomocą drucianej szczotki usunąć
osady nagromadzone na dnie sitka.
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55..44.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa  ccoo  550000 ggooddzziinn
pprraaccyy  ssiillnniikkaa

55..44..11.. WWyymmiiaannaa  ffiillttrraa  ppaalliiwwaa

Długość przerw między przeglądami filtra
paliwa zależy od stopnia czystości stoso-
wanego paliwa. W razie potrzeby należy je
skrócić do 250 godzin pracy silnika.

PPooddcczzaass  pprraaccyy  nnaadd  uukkłłaaddeemm
ppaalliiwwoowwyymm  uunniikkaaćć  oottwwaarrttyycchh

ppłłoommiieennii,,  nniiee  ppaalliićć!!

UUwwaaggaa!!
DDbbaaćć  oo  cczzyyssttoośśćć,,  ttaakk  aabbyy  ddoo  pprrzzeewwooddóóww
ppaalliiwwoowwyycchh  nniiee  pprrzzeeddoossttaałłyy  ssiięę  żżaaddnnee  
zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa..
ZZaanniieecczzyysszzcczzeenniiee  mmoożżee ddoopprroowwaaddzziićć  ddoo
uusszzkkooddzzeenniiaa  ssyysstteemmuu  wwttrryysskkoowweeggoo..

42

– Zamknąć przewody paliwowe zz  pprrzzoodduu  ii
zz  ttyyłłuu  ffiillttrraa  ppaalliiwwaa, patrz pozycja 1.

1

43

– Wykręcić śrubki mocujące filtr paliwa.

44

– Pod filtrem ustawić odpowiedni
pojemnik, do którego spłynie
wyciekające paliwo.

– Z filtra paliwa „2“ zdjąć z obu stron
przewody paliwowe „1“ i założyć nowy
filtr paliwa. 

– Należy zawsze wymieniać filtr paliwa na
nowy. 
Należy zwrócić uwagę na strzałkę
wskazującą kierunek przepływu paliwa.

– Filtr ponownie umieścić w
zamocowaniu.

1

2
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– Odblokować dopływ paliwa, w razie
potrzeby wstępnie dopompować,
(rozdział 4.1.3.).

– Uruchomić mechaniczny nadzór
ciśnienia oleju (wyposażenie
dodatkowe), rozdział 4.1.4.

– Po krótkim biegu próbnym sprawdzić
szczelność filtra paliwa i przewodów. 

55..44..22.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa  ffiillttrraa  ppoowwiieettrrzzaa
ssuucchheeggoo

Wkład filtra czyścić dopiero wtedy, gdy
przy najwyższych obrotach zapali się
odpowiednia kontrolka.
Niezależnie od tego filtr należy wymienić
napóźniej po 500 godzinach pracy silnika.

– W silnikach w wersji zhermetyzowanej
zdjąć pokrywkę obudowy, (rozdział 2).
Dźwignię dekompresyjną zdejmuje się
wraz z pokrywką obudowy. 

45

– Wykręcić nakrętkę radełkowaną „1“ i
wyjąć wkład filtra powietrza „2“.

2396 / 16

1
2

46

– Wyciągnąć ostrożnie wkład filtra
powietrza „1“.

– W wersji z mechaniczną kontrolką filtra
powietrza należy sprawdzić stan i
stopień zanieczyszczenia płytki zaworu
„4“. 

WWeerrssjjaa  zz  wwyycciisszzoonnyymm  ssiillnniikkiieemm

47

– Poluzować nakrętkę sześciokątną „1“ i
zdjąć kadłub filtra „2“.

2392 / 15

1 2

2393 / 1
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1
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48

– Odkręcić nakrętkę sześciokątną i zdjąć
wraz z pokrywką filtra „1“.

– Wyciągnąć ostrożnie wkład filtra
powietrza.

– Oczyścić wszystkie części za wyjątkiem
wkładu filtra powietrza. 
Podczas mycia nie moczyć otworu
wlotowego silnika.

2392 / 16

2

1

3

CCzzyysszzcczzeenniiee  wwkkłłaadduu  ffiillttrraa

ZZaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  ssuucchhee

49

– Wkład filtra przedmuchać sprężonym
suchym powietrzem od wewnątrz na
zewnątrz tak długo, aż przestanie
wydostawać się kurz.
CCiiśśnniieenniiee  nniiee  mmoożżee  pprrzzeekkrroocczzyyćć  
55  bbaarróóww..

PPooddcczzaass  pprraacc  zzee  sspprręężżoonnyymm
ppoowwiieettrrzzeemm  nnaalleeżżyy  uużżyywwaaćć
ookkuullaarróóww  oocchhrroonnnnyycchh..

– Trzymając wkład filtra na ukos pod
światło sprawdzić czy nie ma na nim
pęknięć lub innych uszkodzeń papieru
filtrowego.

UUwwaaggaa!!
NNaawweett  nnaajjmmnniieejjsszzee  uusszzkkooddzzeenniiee  ppaappiieerruu
ffiillttrroowweeggoo  „„22““  lluubb  uusszzcczzeellkkii  „„33““  wwyykklluucczzaa
ddaallsszzee  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  wwkkłłaadduu  ffiillttrraa
ppoowwiieettrrzzaa,,  rryyss..  4466  ii  4488..

ZZaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  wwiillggoottnnee  lluubb  oolleeiissttee

– Wymienić wkład filtra.

– Montaż filtra odbywa się w odwrotnej
kolejności do demontażu filtra.

2281 / 5
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66.. UUsstteerrkkii  ––  pprrzzyycczzyynnyy  ––  rroozzwwiiąązzaanniiee  pprroobblleemmuu

RRooddzzaajj  uusstteerrkkii MMoożżlliiwwee  pprrzzyycczzyynnyy RRoozzwwiiąązzaanniiee  pprroobblleemmuu RRoozzddzziiaałł
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Silnik nie startuje
lub startuje z
oporami, daje się
jednak obracać za
pomocą
rozrusznika.

Dodatkowo w
silnikach z syste-
mem mechani-
cznego nadzoru
ciśnienia oleju.

Przy niskich
temperaturach

Dźwignia zmiany biegów
znajduje się w pozycji stop
lub na biegu jałowym.
Dźwignia stop znajduje się
w pozycji stop.

Brak paliwa w pompie
wtryskowej.

Zbyt niska kompresja:
- Źle ustawione zawory.

- Zużyty cylinder oraz / lub
pierścień uszczelniający
tłoka.

Niesprawny wtryskiwacz.

Zbyt niskie ciśnienie oleju.

Temperatura niższa od
minimalnej temperatury
pracy silnika.

Przestawić dźwignię na
pozycję start.

Wlać paliwo.

Dokładnie sprawdzić cały
układ paliwowy.
W przypadku braku
rezultatów sprawdzić:
- przewód prowadzący do
silnika

- filtr paliwa
- działanie pompy zasilającej. 

Sprawdzić luz zaworowy,
regulować w razie potrzeby.

Patrz: książeczka serwisowa.

Patrz: książeczka serwisowa.

Sprawdzić poziom oleju.

Uruchomić system mecha-
nicznego nadzorowania
ciśnienia oleju.

Dostosować się do przepisów
uruchamiania silnika na
zimno.
Włączyć system wstępnego
podgrzewania (wyposażenie
dodatkowe).

4.2.

4.1.3.
4.1.4.

5.4.1.
4.1.3.

5.3.3.

5.2.1.

4.1.4.

4.2.4.

4.2.5.



RRooddzzaajj  uusstteerrkkii MMoożżlliiwwee  pprrzzyycczzyynnyy RRoozzwwiiąązzaanniiee  pprroobblleemmuu RRoozzddzziiaałł
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Przy niskich
temperaturach

Niesprawny
rozrusznik lub
silnik nie wchodzi
na obroty.

Urządzenie nie zostało
wysprzęglone.

Niesprawny system wstęp-
nego podgrzewania silnika
(wyposażenie dodatkowe).

Paliwo traci swoją konsys-
tencję z powodu niedosta-
tecznej odporności na 
mróz.

Zbyt niska minimalna
prędkość obrotowa przy
rozruchu:
- Zbyt gęsty olej.

- Niedostatecznie
naładowany akumulator

Zakłócenia w instalacji
elektrycznej:
- Źle podłączone kable
akumulatora lub inne
złącze kablowe.

- Luźne oraz / lub zardze-
wiałe złącza kablowe.

- Niesprawny oraz / lub nie
naładowany akumulator.

- Niesprawny rozrusznik.
- Niesprawne przekaźniki
lub elementy moni-
torujące, etc.

Jeśli to możliwe, oddzielić
silnik od urządzenia za
pomocą sprzęgła.

Patrz: książeczka serwisowa.

Sprawdzić, czy z odczepio-
nego przewodu paliwowego
występuje przezroczyste,
niezmącone paliwo.
Jeśli paliwo zmieniło kon-
systencję, należy rozgrzać
silnik lub opróżnić cały 
układ paliwowy.
Wlać mieszankę paliwową
odporną na mróz.

Wymienić olej smarowy i
wlać olej o właściwej
lepkości.

Sprawdzić akumulator i w
razie potrzeby skontaktować
się z warsztatem
specjalistycznym.

Sprawdzić instalację
elektryczną i jej części lub
skontaktować się z punktem
serwisowym HATZ!

4.1.3.

5.3.2.

7.

7.
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RRooddzzaajj  uusstteerrkkii MMoożżlliiwwee  pprrzzyycczzyynnyy RRoozzwwiiąązzaanniiee  pprroobblleemmuu RRoozzddzziiaałł

Silnik pozwala się
uruchomić, lecz
gaśnie z chwilą
wyłączenia
rozrusznika.

Silnik pozwala się
uruchomić, lecz
gaśnie z chwilą
wyłączenia
rozrusznika.

Silnik wyłącza się
samoczynnie.

Urządzenie nie zostało
wysprzęglone.

Niedrożny filtr paliwa.

Przerwany obieg paliwa.

Elementy monitorujące
połączone z mechanizmem
automatycznego wyłącza-
nia wysyłają sygnał stop
(wyposażenie dodatkowe).
Kontrolka sygnalizująca:
- Zbyt niskie ciśnienie
oleju.

- Zbyt wysoka temperatura
głowicy cylindra.

- Niesprawny generator
prądu przemiennego.

Przerwany obieg paliwa:
- Pusty bak.

- Niedrożny filtr paliwa.
- Niesprawna pompa
zasilająca paliwa.

– Zapowietrzony układ
paliwowy.

System mechanicznego
nadzoru ciśnienia oleju
zatrzymuje silnik z powodu
zbyt niskiego ciśnienia
oleju.

Uszkodzenia mechaniczne.

Jeśli to możliwe, oddzielić
silnik od urządzenia za
pomocą sprzęgła.

Wymienić filtr paliwa.

Dokładnie sprawdzić cały
układ paliwowy.

Sprawdzić poziom oleju. 
Oczyścić obszar powietrza
chłodzącego.

Patrz: książeczka serwisowa.

Wlać paliwo.

Zmienić filtr paliwa.
Sprawdzić cały układ
paliwowy.
Sprawdzić czy do układu
paliwowego nie przedostaje
się powietrze.
Sprawdzić zawór
odpowietrzający.

Sprawdzić poziom oleju.
Włączyć system nadzoru
ciśnienia oleju.

Skontaktować się z punktem
serwisowym HATZ!

5.4.1.

5.2.1.

5.3.4.

4.1.3.
4.1.4.
5.4.1.

5.2.1.

4.1.4.
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W silniku z
elektrycznym
mechanizmem
automatycznego
wyłączania.

Silnik traci moc i
obroty.

Silnik traci moc i
obroty, z rury
wydechowej unosi
się czarny dym.

Silnik się
przegrzewa. 
Pali się kontrolka
temperatury
głowicy cylindra
(wyposażenie
dodatkowe).

Elementy monitorujące
wysyłają sygnał stop.
Kontrolka sygnalizująca:
- Zbyt niskie ciśnienie oleju.
- Zbyt wysoką temperaturę
głowicy cylindra.

- Niesprawny generator
prądu przemiennego.

Niesprawny układ paliwowy:
- Pusty bak.

- Niedrożny filtr paliwa.
- Niedostateczna wentylacja
baku.

- Nieszczelne złącza
przewodowe.

- Zapowietrzony układ
paliwowy.

- Dźwignia zmiany biegów
wędruje samoczynnie.

Zanieczyszczony filtr
powietrza.
Niewyregulowane zawory.
Niesprawny wtryskiwacz.

Nadmiar oleju smarowego
w silniku.

Niedostateczne chłodzenie:
- Zanieczyszczony cały
obszar powietrza
chłodzącego.

- Źle domknięte blaszki
doprowadzające powietrze.

Sprawdzić silnik pod
względem:
- Poziomu oleju smarowego.
- Zabrudzenia obszaru
przepływu powietrza
chłodzącego lub innych
czynników ograniczających
pracę chłodnicy.

Patrz: książeczka serwisowa 

Wlać paliwo.

Zmienić filtr paliwa.
Zapewnić dostateczną
wentylację baku. 
Sprawdzić szczelność złącz
przewodowych.
Sprawdzić czy do układu
paliwowego nie przedostaje
się powietrze.
Sprawdzić zawór
odpowietrzający.
Zablokować dźwignię zmiany
biegów.

Oczyścić filtr powietrza lub
wymienić na nowy.
Regulacja zaworów.
Patrz: książeczka serwisowa.

Spuścić olej smarowy do
znakowania „max” na
bagnecie.

Oczyścić obszar powietrza
chłodzącego.

Blaszki doprowadzające
powietrze i elementy osłony
sprawdzić pod względem
kompletności i szczelności.

5.2.1.

5.3.4.

4.1.3.
4.1.4.
5.4.1.

5.3.1.
5.4.2.
5.3.3.

5.3.2.

5.3.4.



77.. IInnssttaallaaccjjaa  eelleekkttrryycczznnaa

AAkkuummuullaattoorryy  wwyyttwwaarrzzaajjąą  ggaazzyy
wwyybbuucchhoowwee..

TTrrzzyymmaaćć  zz  ddaallaa  oodd  oottwwaarrttyycchh  ppłłoommiieennii  ii
iisskkiieerr,,  nniiee  ppaalliićć..  CChhrroonniićć  oocczzyy,,  sskkóórręę  ii
ooddzziieeżż  pprrzzeedd  żżrrąąccyymm  kkwwaasseemm  aakkuummuullaa--
ttoorraa..  KKrrooppeellkkii  kkwwaassuu  nnaattyycchhmmiiaasstt
ddookkłłaaddnniiee  wwyyppłłuukkaaćć  cczzyyssttąą  wwooddąą..  WW  rraazziiee
ppoottrrzzeebbyy  sskkoonnttaakkttoowwaaćć  ssiięę  zz  lleekkaarrzzeemm..
NNiiee  kkłłaaśśćć  nnaarrzzęęddzzii  nnaa  aakkuummuullaattoorrzzee..

PPrrzzeedd  rroozzppoocczzęęcciieemm  pprraacc  nnaadd  uukkłłaaddeemm
eelleekkttrryycczznnyymm  nnaalleeżżyy  zzaawwsszzee  ooddłłąącczzyyćć
bbiieegguunn  uujjeemmnnyy  aakkuummuullaattoorraa..

– Nie mylić bbiieegguunnaa  ddooddaattnniieeggoo z
uujjeemmnnyymm.

– MMoonnttuujjąącc akumulator należy podłączyć
najpierw bbiieegguunn  ddooddaattnnii, dopiero potem
bbiieegguunn  uujjeemmnnyy,, biegun ujemny do masy
= obudowa silnika.

– DDeemmoonnttuujjąącc akumulator odłączyć
najpierw bbiieegguunn  uujjeemmnnyy, dopiero potem
bbiieegguunn  ddooddaattnnii.

– Koniecznie uunniikkaaćć  ssppiięęćć i kontaktu
kabli pod napięciem z masą.

– W przypadku zakłóceń najpierw
sspprraawwddzziićć sprawność zzłłąącczzyy  kkaabblloowwyycchh.

– Natychmiast wwyymmiieenniićć  nniieesspprraawwnnee
kkoonnttrroollkkii..

– Nie wyjmować kluczyka ze stacyjki w
czasie pracy silnika.

– NNiiee  ooddłłąącczzaaćć  aakkuummuullaattoorraa  przy
włączonym silniku. Powstające przy tym
skoki napięcia mogą zniszczyć części
elektroniczne. 

– W razie rręęcczznneeggoo,,  aawwaarryyjjnneeggoo
uurruucchhoommiieenniiaa  ssiillnniikkaa podłączyć
ewentualnie rozładowany akumulator.

– W razie aawwaarryyjjnneeggoo  uurruucchhoommiieenniiaa
ssiillnniikkaa  bbeezz  aakkuummuullaattoorraa przed
rozruchem należy dodatkowo odłączyć
złącze wtykowe od tablicy rozdzielczej.

– Podczas czyszczenia silnika nie czyścić
elementów układu elektrycznego wodą
lub strumieniem wody pod wysokim
ciśnieniem.

– Podczas ssppaawwaanniiaa części silnika lub
urządzenia umieścić zacisk masy jak
najbliżej miejsca spawania i odłączyć
akumulator. 
W przypadku prądnicy prądu
przemiennego należy odłączyć złącze
wtykowe od regulatora napięcia.

Do silników wyposażonych w układ
elektryczny załączamy odpowiednie
schematy połączeń. Istnieje możliwość
zamówienia dodatkowych schematów
połączeń.

Nie ponosimy odpowiedzialności za
układy elektryczne, które zostały
wykonane według innych niż schematy
połączeń HATZ.

88.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa

Fabrycznie nowy silnik w normalnych
warunkach może być przechowywany w
suchym miejscu do roku czasu.
W warunkach dużej wilgotności powietrza
i w klimacie nadmorskim silnik może być
przechowywany przez ok. 6 miesięcy.
Jeśli silnik ma być przechowywany dłużej,
prosimy o kontakt z najbliższym ppuunnkktteemm
sseerrwwiissoowwyymm  HHAATTZZ..
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Potwierdzenie wykonania konserwacji 
   

Roszczenia gwarancyjne dla tego urządzenia można zgłaszać tylko w przypadku wykonywania wymaganych 
prac konserwacyjnych (przez autoryzowany warsztat)! Po zakończeniu prac w każdym okresie serwisowym 

należy niezwłocznie przekazać nam zaświadczenie konserwacji (z podpisem i pieczątką)  1).                               
                                                                                                1) e-mailem na adres: service@probst-handling.de / faksem lub pocztą 

 

 
 

 

Probst GmbH     Telefon +49 7144 3309-0   www.probst-handling.de 
Gottlieb-Daimler-Straße 6    Fax         +49 7144 3309-50   info@probst-handling.de 
71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

Użytkownik:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Typ urządzenia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr artykułu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nr urządzenia:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Rok budowy: _ _ _ _ 
 
 

Czynności konserwacyjne po 25 godz. pracy 
Data: Rodzaj konserwacji: Firma wykonująca konserwację: 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ………………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

 

Czynności konserwacyjne po 50 godz. pracy 
Data: Rodzaj konserwacji: Firma wykonująca konserwację: 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ………………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ……………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ……………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

 

Czynności konserwacyjne 1x w roku 
Data: Rodzaj konserwacji: Firma wykonująca konserwację: 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ……………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ………………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 
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