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Prefata

Aceste instructiuni de operare impreuna cu diagramele de sarcina la ridicare care le apartin lor,
fac parte din sfera de dotari ale automacaralei KMK 2025. Acestea sunt destinate, in primul rand,
operatorului macaralei si contin toate informatiile necesare pentru a putea opera automacaraua
KMK 2025 in deplina siguranta pentru aplicatiile pentru care aceasta a fost conceputa.

Aceste instructiuni de operare nu sunt destinate a fi folosite ca un manual de pregatire pentru un
operator de macara incepator. Aceste descrieri au fost scrise sub prezumtia ca vor fi citite de
catre operatori de macarale care sunt foarte bine instruiti pentru a lucra cu automacaraua.

Pregatiti fiecare lucrare cu mare atentie. Asigurati-va ca ati obtinut toate informatiile necesare,
pentru a putea porni catre locul in care se va desfasura activitatea (distanta, ruta de deplasare,
incarcatura maxima permisa la trecerea peste poduri, etc). Aflati detalii despre lucrarea pe care
trebuie sa o efectuati (capacitatea pamantului de a suporta incarcatura, greutatea si diametrul
sarcinilor care trebuie ridicate, inaltimea maxima de ridicare si perimetrul de desfasurare, cladiri,
etc... lucruri care pot restrictiona deplasarea). Asamblarea echipamentului care va fi folosit
(echipamentul pentru ridicat, contragreutatea, etc.). Organizati deplasarea si procurati permisele
necesare pentru ea.

Daca nu veti pregati lucrurile cum trebuie, veti fi fortat sa improvizati - si improvizatia duce de
obicei catre accidente!

O clipa de atentie tuturor operatorilor de macarale: dupa cum stiti, ca si operator de macara
sunteti responsabil pentru macara si pentru toata munca legata de ea.

Pentru siguranta celor din jurul vostru - si bineinteles pentru siguranta proprie – urmati
recomandarea urmatoare: inainte de a folosi pentru prima data macaraua, obisnuiti-va mai intai
cu toate operatiile permise in moduri de operare. Cititi toate aceste instructiuni cu mare atentie si
comparati toate ilustratiile cu macaraua. Treceti prin toate procedurile descriese pas cu pas
folosind macaraua.

Intotdeauna sa aveti instructiunile de operare si cele cu diagramele de sarcina, cu voi in cabina
macaralei.
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Acordati o atentie deosebita dispozitivelor de siguranta ale macaralei. Verificati intotdeauna daca
aceste dispozitive functioneaza. Daca observati ca un dispozitiv de siguranta al macaralei nu
functioneaza deloc, sau nu functioneaza corespunzator, incetati imediat lucrul.

Cand conduceti automacaraua pe drumuri publice si operati cu macaraua trebuie sa observati
toate regulile aplicate, cum ar fi regulile de prevenire ale accidentelor. Acestea s-ar putea sa nu
fie mentionate in instructiunile de operare.

In aceste instructiuni de operare se gasesc note desenate care va atentioneaza despre pericolele
posibile. Acordati o atentie deosebita acestora.

Asigurati-va ca macaraua functionaza perfect si fiabil, prin ingijirea acesteia.

Niciodata nu amanati reparatiile urgente, iar reparatiile se vor efectua numai de catre personal
calificat si autorizat.

Folositi doar piese originale Krupp.

De asemenea suntem incantati sa va oferim sfaturi si raspunsuri privind buna functionare a
macaralei.
De asemenea suntem recunoscatori pentru orice idei si sfaturi oferite de dumneavoastra.
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Specificatii tehnice automacara Krupp KMK 2025

capacitate (tone ISO 75%)

25 tone

producator

KRUPP

tip

KMK 2025

seria de fabricatie

……………….

anul fabricatiei

……………….

producator sasiu automacara

KRUPP

motor

Mercedes Benz, 204 CP

cutie de viteze

6 viteze inainte si 3 inapoi

tractiune

4x4x4

pneuri

14.00 R 24

producator macara

KRUPP

lungime maxima brat telescopic

23 m

lungime minima brat telescopic

8m

mecanisme ridicare sarcina

1

mufla carlig sarcina

1

contragreutati

5,10 tone

lungime automacara

9,75 m

latime automacara

2,49 m

latime automacara cu picioare de calare

5,50 m

lungime cablu sarcina

50 m
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Dimensiuni de gabarit automacara
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Diagrama de sarcina
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Diagrama de sarcina a macaralei pentru bratul telescopic de 23,00 m
Inaltime de lucru
brat macara
Raza de lucru
brat macara (m)
3

7,4 m

12,6 m

17,8 m

23,0 m

Sarcina maxima (t)
25,0

18,0

18,1

18,0

9,5

9,0

5

15,2

15,1

9,5

9,0

6

12,4

12,4

9,5

8,7

7

10,3

9,5

7,9

8

9,0

8,6

7,3

7,3

6,9

6,7

10

6,1

5,7

6,1

11

5,1

4,9

5,2

4,5

4,4

4,2

3,8

14

3,7

3,4

15

3,3

3,0

16

2,9

2,6

4

9

12
13

18
20

2,1
1,7
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CAPITOLUL 1
INFORMATII GENERALE
AUTOMACARA KMK 2025
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1. Introducere
Aceste instructiuni de operare sunt pentru automacaraua KRUPP, model KMK 2025.

1.1. Instructiuni de utilizare

Va rugam cititi sectiunile 1-4 inainte de a incepe lucrul cu camionul macara. Atentia va este
atrasa in special catre urmatoarele note din instructiunile de operare:

- acest simbol indica ca subiectul se continua si pe cealalalta pagina, va rugam
intoaceti pagina!

Pericol: pericolele sunt indicate prin prezentarea acestora si sunt legate de procedura descrisa si
pot pune in pericol persoane.

Atentie: pericolele sunt indicate prin prezentarea acestora, si sunt legate de procedura descrisa si
pot in primul rand duce la distrugeri, ale automacaralei sau asupra obiectului ridicat.

Nota: observatiile care vor urma sunt date tinandu-se cont de operarea automacaralei.

1.2. Continut

Sectiunea 1 contine un desen general al automacaralei cu termenii folositi pentru grupul principal
de asamblare. O scurta descriere tehnica va explica cum functioneaza cele mai importante
unitati.

S-a pus accent pe anumite fraze din descrierea echipamentului de protectie. Aceasta descriere
este data in Sectiunea 2, impreuna cu notiuni generale legate de securitate.
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Sectiunea 3 contine instructiunile de operare pentru a putea conduce automacaraua. Aceasta
sectiune ofera o descriere a conditiilor in care automacaraua poate fi condusa pe drumurile
publice (conditiile de transport), pregatirea automacaralei de drum, si deplasarea in sine.

Sectiunea 4 descrie operatiunile macaralei incepand cu pregatirea lucrului la locul de desfasurare
si include montarea si demontarea macaralei.

Sectiunea 5 ne ofera instructiuni pentru a putea actiona in cazul unor defectiuni care pot aparea.
Orice alte defectiuni si probleme se remediaza doar de catre personalul calificat.

Sectiunea 6 contine datele tehnice ale automacaralei.

Instructiunile pentru ingrijire si mentenanta ale camionului macara, sunt date in Manualul de
Mentenanta. Manualul de mentenanta nu contine parti produse de catre terte persoane (ex. motor,
cutie de viteze). Instructiuni separate de ingrijire si mentenanta sunt date pentru acestea ca
facand parte din documnetatie.

Chiar daca sunteti familiarizat cu automacaraua KMK 2025, si o puteti opera fara dificultati, va
trebui sa fiti apt pentru a consulta diagramele cu capacitatile de ridicare.

Tabelele cu capacitatea de ridicare, continute in capacitati de ridicare, inaltimea de lucru si
codurile SLI, depind de modul in care macaraua este fixata.

Diagramele de circuit electric, hidraulic si pneumatic, precum si instructiunile de operare pentru
motorul diesel si cutia de viteza sunt separate. Cu documentatia automacaralei mai primiti si un
card pentru identificarea motorului diesel.

1.3 Identificarea automacaralei

Aceste instructiuni de operare apartin doar automacaralei al carui numar de serie se poate gasi
sub masca din fata.

pagina 11 / 194

Carte tehnica automacara KMK 2025
seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
1.3.1 Identificarea vehiculului

Urmatoarele placute si numere sunt montate pe automacara doar pentru identificare:
- numarul de serie pe placuta cu nume (2), in partea din fata a macaralei, sub geamul cabinei;
- CE identificare (1) pe placuta cu nume;
- numarul de sasiu al modelului de macara (3) in zona picioarelor in partea stanga a coloanei de
ghidare;
- numarul de sasiu (4) in partea din dreapta fata a camionului, in fata primului ax.
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1.3.2 Identificarea bratului extensibil

Bratul extensibil este special creat pentru macarale care il au in dotare. Acesta este marcat cu
acelasi numar serie cu care este marcata si automacara.
Urmatoarele parti sunt marcate cu numarul de serie :
- sectiunea de la baza a extensiei de 8 m.
- sectiunea principala a extensiei de 8 m.
- sectiunea de 5 m.

Operati automacaraua doar cu parti ale extensiei care au acelasi numar de serie.

Sistemul SLI este folosit doar in cazul extensiei in 2 moduri, iar o alta utilizare a altei extensii va
duce la distrugerea sau proasta functionare a macaralei.

Nota: Din motive tehnice, o automacara poate fi echipata si cu un singur segment de extensie.
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Permiteti doar celor de la KRUPP SERVICE sa modifice extensia.

Sectiunea de la baza si sectiunea principala a extensiei de 8 m.

- numarul de serie (1) a sectiunii principale este pe partea de sus a unei furci;
- numarul de serie (2) a sectiunii de baza este pe partea de sus a unei legaturi ce alterneaza
unghiul bazei;

Sectiunea extensiei de 5 m.

- numarul de serie (1) este intre gaurile bolturilor;
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1.4 Declaratie de Conformitate CE

Cand se livreaza automacaraua, aceasta declaratie de conformitate este data beneficiarului ca si
adaos la certificatul de predare.
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1.5 Desenul general al automacaralei

1. Brat telescopic

10. Cilindru hidraulic

2. Cabina operatorului de macara

11. Cilindru sonda

3. Contragreutate

12. Zona depozitare

4. Cilindru stabilizator

13. Puntea fata - directie si tractiune

5. Cadru lagar cu bile

14. Puntea spate - directie si tractiune

6. Rezervor de ulei pentru sistemul hidraulic

15. Transportor macara

7. Cabina conducatorului auto

16. Portbagaj transportor

8. Ridicator

17. Roata de rezerva

9. Suport pentru brat extensibil
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1.6 Descrierea tehnica a automacaralei

1.6.1 Transportorul

Unitatile mobile, puntile, sistemul de suspensii, directia, cabina soferului, pompele hidraulice,
etc, toate acestea sunt montate pe transportor.

Cabina soferului
Cabina este pentru o singura persoana usoara si este metalica.
Cabina soferului este incalzita de un lichid care trece printr-un schimbator de caldura. Motorul
diesel poate fi incalzit in prealabil printr-un sistem de incalzire pe baza de apa (optional).

Unitati de conducere
Automacaraua este echipata cu un motor diesel Mercedes Benz cu racire pe baza de apa.
A doua punte este condusa cu viteza a 6-a, treapta intregrata intr-o cutie de transfer. Linia
transversala dintre punti este inchisa pneumatic.

Motorul si sistemul de racire al cutie de viteze
Rotita ventilatorului aflata in circuitul de racire este alimentata de un motor tip vana.
Temperatura in circuitul de racire este reglata de un termostat.

Directia
Mecanismul de actionare a directiei este conectat mecanic la puntea din fata. Circuitul hidraulic
de ajutor a directiei, asista directia cu ajutorul unor cilindri hidraulici situati langa ax.
Cand macaraua trebuie mutata, aceasta poate fi directionata si din cabina operatorului, acest
lucru putandu-se realiza cu ajutorul unui servostat.
Sistemul de directie poate fi schimbat din forma normala in cea de conducere cu toate rotile, sau
"deplasarea crabului". Vehiculul poate fi deplasat foarte incet in astfel de mod. Rotile de pe
puntea a-2-a pot fi deplasate individual fata de prima punte, cu ajutorul unui sistem electric.
Ciclul de intoarcere este redus vizibil atunci cand se conduce cu toate rotile. Puntea din fata si
cea din spate sunt intoarse in directii opuse.
In modul "crabului" vehiculul se deplaseaza in diagonala si spre margine. Cele doua punti sunt
orientate pe aceeasi directie.
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Rezervoarele de ulei si pompele hidraulice pentru sistemul hidraulic al macalei
Rezervoarele de ulei sunt situate in partea stanga, intre cele 2 punti. Un filtru este construit pe
retur. Anumite dopuri sunt construite pe circuit pentru a permite reparatii fara a se goli integral
uleiul. Pompa este alimentata de motorul diesel printr-o iesire separata a schimbatorului de
viteze, care poate fi schimbat cand se doreste. Uleiul hidraulic este suplimentat transportorului
printr-o conexiune rotitoare in interiorul cadrului lagarului cu bile.

Suspensia pe ax si sistemul de suspensii

Axele sunt suspendate de sasiu cu ajutorul unor arcuri tip frunza. Utilajul este echipat cu arcuri,
cilindri de suspensie. Sistemul hidraulic al suspensiei este complet separat de sistemul hidraulic
al macaralei printr-o valva autoblocanta. Inainte ca macaraua sa poata fi folosita, suspensia
trebuie blocata. Cand macaraua trebuie mutata, avand o incarcatura si superstructura este
orientata spre spate, atunci axul din fata poate fi mutat pe modul de plutire.

Picioare de calare
Ca si suspensia, sistemul de calare este deservit de catre sistemul hidraulic al macaralei. Cilindrii
din interiorul cilindrilor stabilizatori, sunt controlati cu ajutorul unor supape din cabina
operatorului macaralei, sau de pe oricare parte a transportorului. Cele doua unitati de control ale
transportorului functioneaza doar atunci cand pornirea din cabina macaragiului este oprita.

Sistemul de aer comprimat
Sistemul de aer comprimat este format din urmatoarele parti: sistemul de compresie, frana de
serviciu, frana de parcare, etc.
Compresorul cu un singur cilindru este actionat de catre motorul vehiculului. Compresorul trage
aer fara impuritati si comprima aerul tras printr-un uscator.
Sistemul de aer comprimat poate fi alimentat si prin exterior in cazul unei defectiuni ale
motorului.
In timpul fazei de pompare, aerul este tras printr-un agent de uscare foarte poros aflat in uscator.
Aerul uscat ajunge in sistemul de consum si in unitatea de conditionare. In timpul fazei de
eliberare, aerul conditionat uscat trece din nou prin uscator, absoarbe umiditate de la agentul de
uscare, dupa care este dat afara. Pentru temperaturi mai mici de 10 grade se foloseste un cartus
de caldura, care sa ajute procesul de uscare.
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Frana de serviciu
Rotile de pe prima punte au discuri de franare cu trei perechi de pistoane. Franele sunt deschise
hidropneumatic cu ajutorul unui cilindru de franare.
Rotile de pe puntea a doua au frana simpla, care este deschisa pneumatic cu ajutorul unui
cilindru.
Frana de serviciu (frana de picior) este impartita in doua circuite pentru a creste siguranta pe
drum. Circuitul I (circuit de aer comprimat 1), actioneaza o pereche de 2 pistoane de franare pe
fiecare roata de pe prima punte. Circuitul II (circuit de aer comprimat 2), actioneaza asupra
puntii a doua, si pe o pereche de cate 1 piston de pe prima punte.
Cand vehiculul este condus de pe suprastructura, doar circuitul de franare II este operational.

Frana de parcare
Frana de parcare (frana de mana), este in circuitul de aer comprimat III. Actioneaza indirect
asupra puntii a 2-a, cu ajutorul unor cilindri de franare pe arcuri. Frana de mana poate fi operata
si de pe suprastructura.

Frana de iesire
Vehiculul este echipat cu o frana operata pneumatic.

Consumatori secundari
Toti consumatorii secundari pneumatici ai macaralei sunt alimentati de catre circuitul I de aer
comprimat.

Echipament electric
Reteaua de 24 V a automacaralei este alimentata de catre alternator, din compartimentul
motorului si de catre 2 baterii.
Conexiunea electrica cu suprastructura se face printr-un inel.
Sistemul electric cuprinde sistemul electric al vehiculului (aprinderea, lumini si control) si
sistemul electric al macaralei (lumini, control, sistem electrohidraulic, echipament de siguranta).
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1.6.2 Suprastructura

Platforma rotitoare
Cabina operatorului, bratul telescopic, sistemul de ridicare, contragreutatea, cilindrul sonda, toate
sunt instalate pe platforma rotitoare.

Cabina operatorului macaralei
Toate comenzile pentru operarea macaralei si pentru conducerea automacaralei incet sunt in
cabina operatorului macaralei, situata in partea din stanga fata a platformei rotitoare.
Cabina este prevazuta cu geam de siguranta. Usa glisanta are un geam glisant.
Cabina poate fi incalzita cu ajutorul unui incalzitor de aer, care este independent de motor si are
un rezervor diesel separat.

Bratul telescopic
Bratul telescopic este compus dintr-o sectiune de baza (bratul de baza) si 3 segmenti telescopici.
Bratul poate fi deschis hidraulic si cu sarcina.
Bratul poate fi prelungit cu o extensie (echipament optional), care poate fi instalata la un anumit
unghi. Extensia este transportata fixata de sectiunea non-telescopica a bratului.

Ridicator
Se afla in parte din spate a platformei rotitoare.Se poate folosi pentru a lucra cu bratul principal
si cu bratul prelungitor.
Ridicatorul este actionat de un piston hidraulic, variabil ca deplasare prin trepte planetare.
Greutatea este tinuta de un arc presurizat cu eliberare hidraulica.
Ridicatorul este echipat cu un limitator electric. Cinci ture ale cablului ridicatorului trebuie lasate
pe tambur, cand cablul este eliberat. Intrerupatoarele limita de ridicare montate pe bratul
principal si pe cel prelungitor, impiedica ridicarea greutatii prea sus.

Cilindru sonda
Unghiul bratului principal este modificat cu ajutorul unui cilindru. Cilindrul este prins pe
platforma mobila si de bratul non-telescopic.
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Contragreutatea
Contragreutatea (turnata) in greutate de 5,10 t, este instalata permanent la capatul platformei
rotitoare.
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CAPITOLUL 2
INSTRUCTIUNI DE SECURITATE
AUTOMACARA KMK 2025
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2. Instructiuni de siguranta
2.1 Scopul folosirii
Automacaraua KMK 2025 este construita in conformitate cu cele mai noi reguli de inginerie si
siguranta. Chiar si asa, cand este folosita, pot aparea accidente, si viata celor care o folosesc sau
a celor din jur poate fi pusa in pericol. Macaraua in sine si alte echipamente pot fi avariate.
Orice modificari aduse automacaralei pot fi facute doar cu aprobarea fabricantului.
Automacaraua KMK 2025 poate fi folosita doar atunci cand este in stare perfecta de functionare,
cu atentie pentru pericole si posibile avarii. Se foloseste doar pentru scopul pentru care a fost
construita. Defectiunile care apar trebuie imediat remediate.
Fara echipament optional, automacaraua KMK 2025 poate functiona doar intre temperaturi de
–25° C si +40° C.
Automacaraua KMK 2025 este destinata a fi folosita ca o macara ridicatoare, exclusiv pentru
ridicarea incarcaturilor pe verticala, a caror centre de greutate si marime se cunosc, cu carligul
asezat in pozitia corespunzatoare.
Fabricantul nu poarta nici un fel de vina pentru eventualele pagube produse automacaralei KMK
2025, daca acesta este folosita in alte scopuri decat cele pentru care a fost construita. Utilizatorul
este direct raspunzator pentru aceste lucruri.

Urmatoarele masuri sunt in concordanta cu scopul folosirii macaralei:
- observarea tuturor instructiunilor predate in documentatia macaralei, respectiv, in instructiuni
de operare, diagrame de sarcina, diagrame cu presiunea cilindrului stabilizator, precum si
instructiuni de siguranta;
- sa se tina cont de inspectii si verificari conform manualului de intretinere.

Urmatoarele masuri nu sunt in concordanta cu scopul folosirii macaralei:
- transportarea incarcaturilor pe sasiul automacaralei;
- impingerea, tragerea sau ridicarea incarcaturilor cu un limitator de nivel, sau cu cilindrul
stabilizator in plan inclinat;
- eliberarea obiectelor care sunt blocate in timpul utilizarii macaralei;
- operarea cu 2 carlige;
- permisiunea persoanelor de a calatori pe macara in afara cabinei;
- utilizarea macaralei pentru incarcare si descarcare fara a se lua o pauza;
- utilizarea echipamentului care nu este permis pentru macara.
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2.2 Masuri de organizare

Intotdeauna tineti la indemana manualul cu instructiuni si diagrama cu capacitatea de ridicare in
cabina macaralei.
Observati, in plus, fata de manualul cu instructiuni si a diagramelor cu capacitatile de ridicare,
regulile pentru prevenirea accidentelor si cele pentru protectia mediului inconjurator.

Acestea pot include :
- manuirea de substante periculoase;
- purtarea de catre personal a echipamentului de protectie;
- reguli pentru trafic pe drumuri.

Asigurati-va ca, inainte de a incepe munca, persoanele destinate spre a lucra pe macara au primit
toate informatiile necesare. Instruiti-va personalul.

Asigurati-va ca personalul de intretinere are cunostintele necesare pentru a efectua operatii in
deplina siguranta. Manualul de instructiuni trebuie sa ajunga la personalul de intretinere.

Pentru toate operatiile cu automacaraua se va utliza doar personal calificat si instruit.

Responsabilitatea pentru operatiile la automacara, pentru intretinere si mentenanta trebuie trasate
concret.

Atunci cand lucrati la automacara, nu lucrati cu parul lung, desfacut sau cu hainele largi, pentru a
evita eventualele probleme care pot aparea prin agatarea acestora de diferitele elemente in
miscare ale macaralei. Astfel se impune ca personalul deservent sa poarte echipament de
protectie.

Observati toate notitele legate de siguranta si pericol la automacara.

La fiecare locatie noua, informati-va daca exista stingatoare de incendiu. Observati stingatoarele
de incendiu si metodele de utilizare ale acestora.
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Daca comportamentul camionului macara se schimba brusc si trece de la o functionare in
siguranta, la o functionare care poate pune in pericol personalul si oamenii din jur, OPRITI
imediat utilajul si anuntati personalul autorizat in astfel de cazuri.

Nu efectuati nici un fel de modificari la automacara, fara permisiunea fabricantului. Acestea se
aplica si in cazul:
- dispozitivelor de instalare si siguranta
- pregatirea dispozitivelor de siguranta si a valvelor, si
- sudarea partilor sprijinitoare

Nu efectuati nici un fel de modificare sistemul de control programabil (ex. SLI).

2.3 Calificarea personalului

In toate descrierile din manualul de instructiuni, se presupune ca doar operatori de macara sunt
angajati, operatori care au pregatirea de baza in manevrarea automacaralei.

Personalul in pregatire poate sa lucreze pe automacara doar sub atenta supraveghere a
personalului autorizat.

Lucrul pe, si cu, macara se poate face doar de catre personal pregatit. Ca si operator de macara
trebuie sa indepliniti anumite cerinte:
- trebuie sa aveti un permis auto valabil pentru a conduce un asemenea utilaj in tarile unde se
desfasoara lucrul (in cazul in care operatorul macaralei conduce automacaraua pe drumurile
publice);
- trebuie sa aveti notiunile generale de baza despre lucrul cu macaraua, iar daca este cazul, in
tarile in care se cere calificare suplimentara sa se efectueze aceasta calificare suplimentara;
- trebuie sa cunoasteti manualul de instructiuni;
- trebuie sa cunoasteti regulile de prevenire a accidentelor;
- trebuie sa fiti pregatit din punct de vedere psihic si mental ca sa lucrati cu macaraua, sa aveti
vazul, auzul foarte bine dezvoltat si reflexe foarte bune.

Doar personalul cu experienta, care cunoaste pericolul pentru accidente, este autorizat in a anula
incarcaturi si a orienta operatorul de macara.
pagina 25 / 194

Carte tehnica automacara KMK 2025
seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
Responsabilitatea dumneavoastra ca si operator de macara (si in respect cu regulile de circulatie),
trebuie stabilita exact. Trebuie sa aveti autoritatea de a nu lua in considere sfaturile sau
indicatiile unei a treia persoane, in caz ca acestea pun in pericol intreaga zona.

Pentru intretinerea automacaralei, trebuie angajat doar personal instruit si cu cunostinte foarte
bune de hidraulica, pneumatica si electrica.

2.4 Reguli generale de securitate

2.4.1 Ingrijire si intretinere

Defectiunile si accidentele sunt de obicei cauzate de proasta intretinere, de exemplu:
- insuficienta vaselina, ulei si antigel;
- mizerie;
- fisuri in cabluri;
- intrerupatoare sau Indicator de Siguranta a incarcaturii (SLI) care nu functioneaza in parametrii
normali;
- rateuri in sistemul hidraulic, de exemplu furtune stricate etc;
- cedare a sistemului de franare;
- roti stricate.

Pentru siguranta dumneavoastra, cat si al altora, asigurati-va ca automacaraua este intretinuta
pana la cele mai mici detalii. Niciodata sa nu amanati reparatiile urgente si asigurati-va ca
intotdeauna reparatiile sunt efectuate de personal calificat.

2.4.2 Inainte de a incepe lucrul cu macaraua

Chiar daca sunteti familiarizat cu toate comenzile automacaralei, urmatoarele reguli de siguranta
nu trebuie uitate:
- niciodata sa nu conduceti mai repede decat este prevazut in conditiile de drum;
- intotdeauna verificati limita la trecerile pe sub poduri, cabluri etc;
- intotdeauna tineni parbrizul cabinei sasiului si a cabinei macaralei curate;
- inainte de a incepe lucrul verificati ca toate componentele sa fie in conditii optime de
functionare;
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- nici o persoana nu are voie sa circule pe sasiu si nici in cabina operatorului macaralei.

2.4.3. In timpul operarii cu macaraua

- verificati intotdeauna ca nici o alta persoana sa nu se afle in zona de actiune a macaralei;
folositi sirena si opriti operatiunea in cazul in care cineva se afla in zona de actiune a macaralei;
- nici o persoana nu are voie ca sa circule pe incarcatura;
- niciodata nu aveti voie sa sa parasiti cabina cand macaraua are incarcatura in carlig sau cand se
efectueaza operatii cu macaraua;
- intotdeauna tineti sub observatie incarcatura in timp ce se efectueaza mutari cu macaraua;
- asigurati-va ca, capacitatea de incarcare si echipamentul de ridicare este conform incarcaturii;
- intotdeauna introduceti cuiul din afara spre interior pentru a nu intampina probleme.

2.4.3. Semnale de mana ale manevrantului

Daca nu reusiti sa vedeti incarcatura, sau nu se poate vedea destul de clar, un manevrant trebuie
sa va ghideze. Aparate de emisie - receptie sau semnale manuale se pot folosi.

Pentru a nu se crea confuzii se recomanda urmatoare semne:
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1 ridica brat

10 strange telescopul

2 coboara brat

11 ridica brat si coboara incarcatura

3 ridica incarcatura incet

12 coboara brat si ridica incarcatura

4 coboara incarcatura incet

13 ridica incarcatura

5 ridica brat incet

14 coboara incarcatura

6 coboara brat incet

15 impinge incarcatura pe aceasta directie

7 ridica brat si tine pe loc incarcatura

16 opreste toate sistemele

8 coboara brat si tine pe loc incarcatura

17 STOP

9 extinde telescopul
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2.4.5 Capacitatea de incarcare a solului. Cilindru stabilizator

Selectati pozitia corecta a automacaralei la punctul de lucru cu mare atentie. Cel mai important
factor este ca pamantul sa reziste la presiunea exercitata de automacara. Selectati o pozitie care
sa permita sa se pastreze o raza cat mai mica, si asigurati-va ca nu exista nici un fel de obstacol
atunci cand macaraua se roteste.

Chiar daca macaraua se poate folosi si in modul, fara picioare de calare, tinandu-se cont de
incarcatura, este de preferat sa se foloseasca totusi sistemul de calare pentru a se evita orice
pericol.

Intotdeauna extindeti cele patru brate ale picioarelor de calare la maxim. Niciodata nu extindeti
suprastructura de pe transportor inainte ca suspensia sa fie blocata.

Talpile cilindrilor stabilizatori transfera intreaga greutate catre sol. Daca presiunea pe suprafata a
cilindrilor stabilizatori este mai mare decat presiunea la suprafata solului, atunci trebuie ca sub
cilindrii stabilizatori sa fie prevazute bucati de lemn. Talpile cilindrilor stabilizatori trebuie sa se
afle in centrul acestor bucati de lemn.

Suprafata necesara pentru a suporta macaraua poate fi calculata dintre presiunea cilindrilor
stabilizatori si capacitatea de incarcare a solului.

Presiunea maxima a cilindrilor stabilizatori este prezentata in sectiunea 6.2.6 (cilindrii
stabilizatori).

Presiunea cilindrului stabilizator pentru o munca particulara se poate gasi in tabelul cu presiunea
cilindrului stabilizator.
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Urmatorul tabel este un ghid pentru a aproxima cat se poate incarca in functie de tipul de sol.
Tipul de pamant

Umplutura, nu artificial compactat
Sol natural, neatins :
Namol, turba, mlastina

Capacitatea de
incarcare
daN/cm2
0.0 la 1.0
0.0

Pamant nelipicios suficient de ferm:
- fin la mediu (nispos)
- nisip aspru si pietris

1.5
2.0

Pamant lipicios:
- baltos
- moale
- firm
- semi-solid
- dur
Roci cu fisuri minimale :
- cu straturi successive de straturi
- strat solid de formatiuni columnare

0.0
0.4
1.0
2.0
4.0
15.0
30.0

Nota: daca aveti dubii legate de capacitatea de rezistenta a solului in care va desfasurati munca,
acesta ar trebui testat cu o proba RAM.

Suprafata necesara pentru a suporta macaraua poate fi acum calculata:
suprafata de suport = presiunea cilindrului stabilizator / capacitatea de rezistenta a solului

Intotdeauna asigurati-va ca materialul de impachetare pentru cilindrul stabilizator este la nivel
orizontal, si intotdeauna aliniati automacara orizontal cu cilindrii stabilizatori.

Daca camionul macara este inclinat intr-o directive, atunci raza macaralei se
inclina spre directia inclinata si macaraua se poate rasturna.
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2.4.6 Distanta de siguranta fata de pante si gropi

Stabiliti macaraua la o distanta cat mai sigura de pante si gropi. In cazul in care aveti o panta
nesustinuta sau o groapa nesigura, distanta fata de aceasta depinde si de tipul de sol.

Regula de calcul in cazul diferitelor feluri de sol si gropi:
a) pentru pamant alunecos si umplutura – distanta (a) trebuie sa fie de doua ori adancimea gropii
(b)
b) pentru pamant lipicios – distanta (a) trebuie sa fie egala cu adancimea gropii

Adancimea este masurata de la baza gropii.

2.4.7. Distanta de siguranta fata de cabluri electrice

Intotdeauna pastrati o distanta de siguranta fata de cablurile electrice din zona de lucru a
macaralei. Acest lucru este foarte important, mai ales daca cablurile trec pe deasupra, si nu au
fost deconectate sau izolate de catre un electrician.

Observati regulile din tara in care lucrati in legatura cu distanta pe care trebuie sa o
pastrati fata de cablurile electrice.
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In cazul in care ati atins un cablu de curent cu macaraua:
- pastrati-va calmul;
- nu parasiti cabina operatorului;
- anuntati persoanele care se gasesc in apropierea macaralei sa stea pe loc si sa nu se atinga de
macara;
- mutati macaraua in afara zonei periculoase;
- daca trebuie neaparat sa va dati jos de pe macara, sariti, in nici un caz sa nu folositi scara, si
implicit sa atingeti macaraua.

2.4.8 Impamantarea automacaralei si a incarcaturii

Automacaraua se poate incarca cu energie statica. Acest lucru este posibil atunci cand
automacaraua este echipata cu cilindri stabilizatori cu tip din material sintetic, sau daca talpile
cilindrilor stabilizatori sunt facute din material neconducatoare de energie electrica, (de exemplu,
placi din lemn). Incarcatura se poate incarca cu energie statica, chiar daca automacaraua este
"impamantata". Acest lucru este posibil atunci cand blocajul de la carlig, este facut din material
sintetic.

Impamantarea a automacaralei si a incarcaturii:
- in apropierea puternicilor transmitatori (transmitatori, statii radio);
- in apropierea schimbatorilor de inalta frecventa;
- cand fulgerele se apropie.
PERICOL-DESCARCARI ELECTRICE

Impamantare a automacaralei

Pentru a preveni ca automacaraua sa se incarce cu energie statica, trebuie luate urmatoarele
masuri:
- un conductor sub forma unei tevi (de 1,5 m) care poate fi batut in pamant;
- un cablu conducator de curent (minim de 10 mm diametru)
- o clama surub pentru operatia de sudura
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Faceti legatura intre un capat al cablului si intre bara. Bateti bara de metal cel putin 1 m in
pamant. Pentru a imbunatati conductivitatea udati in jurul barei de metal.

Faceti legatura intre celalalt capat al cablului si clema, dupa care atasati clema la bratul principal
sau suprastructura.

Clema poate fi atasata doar la partile sudate al bratului principal sau la suprastructura. Nu o
atasati la componente care sunt insurubate.
PERICOL - SOCURI ELECTRICE

Impamantare a incarcaturii

Pentru a preveni incarcatura sa devina incarcata cu energie statica, trebuie sa:
- un conductor sub forma unei tevi (de 1,5 m) care poate fi batuta in pamant
- un cablu conducator de curent (minim de 10 mm diametru)
- un conductor in forma de teava, care la capat sa aibe un sistem de agatare, pentru a se putea
agata de incarcatura.

Faceti legatura intre un capat al cablului si intre bara. Bateti bara de metal cel putin 1 m in
pamant. Pentru a imbunatatii conductivitatea udati in jurul barei de metal.

Conectati celalalt capat al cablului de catre teava de metal cu agatatoarea.

Tineti teava de catre prinderea izolata. Atingeti incarcatura cu bara de metal inainte de a o atinge
cu mainile.

Tinenti teava doar de prinderea izolata. PERICOL - SOCURI ELECTRICE
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2.4.9 Capacitatea de ancorare si ridicare

Capacitatea de ancorare depinde de capacitatea maxima de ridicare si de cea de rezistenta a
carligului. Capacitatea de ancorare nu este niciodata mai mare decat capacitatea de ridicare.

2.4.10 Efectul vantului asupra operatiilor cu macaraua

Vanturile puternice pot conduce la o supraincarcare a automacaralei.
Referiti-va la diagramele cu capacitatea de ridicare pentru vitezele maxime ale vantului asupra
incarcaturii macaralei.

Masuri care se iau atunci cand vantul depaseste viteza maxima admisa
Viteza vantului sub 20 m/s
macara operand cu bratul
principal sau cu extensia
1. coborati incarcatura pe
pamant
2. intoarceti bratul in bataia
vantului

Viteza vantului peste 20 m/s
macara operand doar cu
bratul principal

macara operand doar cu
extensia

1. coborati incarcatura pe
pamant

1. coborati incarcatura pe
pamant

2. retrageti telescopul in brat
in intregime.

2. retrageti telescopul in brat
in intregime

3. intoarceti suprastructura in
fata (0°) sau in spatele
macaralei (180°) si blocati
3.coborati bratul principal in
suprastructura; coborati bratul pozitite orizontala.
principal daca este posibil pe
suportul de brat
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Incarcatura maxima permisa pe timp de vant
Suprafata specifica a incarcaturii de cotact cu vant (Azul) in timpul operatiunii cu bratul principal
sau cu extensia este Azul = 1 m2 pe tona din capacitatea de incarcare.
Suprafata de contact cu vantul depinde de coeficientul foitei aerodinamice Cf a incarcaturii. In
cazul in care Cf are valoare mai mare de 1,2 si suprafata de contact cu vantul este deasupra
limitei specificate Azul atunci suprafata de contat a incarcaturii trebuie redusa proportional.
Aceasta trebuie aprobata de catre un supervizor.

Formula:

Vred

= viteza redusa admisibila a vantului (m/s)

V

= viteza maxima a vantului admisibila tinandu-se cont de diagrama de sarcina (m/s)

Cf

= coeficientul fortei aerodinamice

A’

= suprafata specifica de contact cu vantul a incarcaturii actuale (m2/t)

Azul

= suprafata specifica de contact cu vantul a incarcaturii maximum admise (m2/t)

Anemometru
Facand parte din lista pieselor optionale, un anemometru poate fi atasat in varful bratului pentru
a masura viteza vantului. Cand o noua extensie este adaugata, acesta trebuie dat jos si fixat in
noua lui pozitie.
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SCARA BEAUFORT
(viteza vantului la inaltimea de 10 m deasupra unui teren plat)

Clasa

Tip vant

Viteza
vantului
(noduri)

Viteza
vantului
(km/h)

Viteza
vantului
(m/s)

0

calm

0–1

0–7

< 0.3

briza foarte
usoara

1–3

1–5

2

adiere usoara

4–6

3

mica adiere

Efecte la nivelul pamantului

Starea marii

fumul se ridica vertical

marea este ca o oglinda

0.3 – 1.5

fumul indica directia vantului

cateva valuri, dar fara spuma

6 – 11

1.6 – 3.3

se simte vantul pe fata;
frunzele fosnesc

valuri mici scurte, dar
evidente

7 – 10

12 – 19

3.4 – 5.4

frunzele si crengutele se misca

valuri foarte mici, crestele
incep sa se sparga

adiere blanda

11 – 16

20 – 28

5.5 – 7.9

vantul ridica praful si
bucatelele de hartie; ramurile
mici se misca

valurile mici se alungesc,
numeroase valuri mici
inspumate

adiere

17 – 21

29 – 38

8 – 10.7

arbustii se balanseaza

valurile mici se formeaza in
interiorul apei; valuri
moderate, alungite
valuri mari incep sa se
formeze cu spuma alba si
stropi de apa
marea se mareste, stropii
incep sa fie suflati dupa
directia vantului

1

4

5

6

vant

22 – 27

39 – 49

10.8 – 13.8

crengile mari sunt agitate;
sarmele metalice suiera;
utilizarea umbrelei devine
dificila

vant
semnificativ

28 – 33

50 – 61

13.9 – 17.1

copacii sunt agitati; se merge
dificil impotriva vantului

rafale de
vant

34 – 40

62 – 74

17.2 – 20.7

vantul rupe crengile copacilor; valuri de inaltime moderata si
mersul impotriva vantului
lungime foarte mare; vartej
devine foarte dificil
de spuma in crestele valurilor

7

8

9

vant puternic

41 – 47

75 – 88

20.8 – 24.4

furtuna

48 – 55

89 – 102

24.5 – 28.4

rar observata pe pamant; arbori valuri foarte mari; spuma
dezradacinati; locuintele sufera formeaza urme albe;
distrugeri importante
vizibilitate redusa

furtuna
violenta

56 – 63

103 – 117

28.5 – 32.6

foarte rar; distrugeri extinse

valuri foarte inalte care pot
acoperi navele de dimensiune
medie; vizibilitate redusa

distrugeri dezastruoase

marea este in intregime alba;
aerul este plin de spuma si
stropi de apa; vizibilitate
foarte redusa

10

11

12

valuri mari; stropi de apa in
directia vantului; spuma
incepe sa se rostogoleasca;
vizibilitate redusa

vantul provoaca distrugeri la
cladiri (seminee, tigle, etc)

uragan

peste 64

peste 118

peste 32.7
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2.5 Erori de operare

Lipsa de atentie sau lipsa de cunostinte pot conduce la situatii periculoase in timpul operarii cu
macaraua. Unele exemple sunt listate in continuare:

1. Incarcatura din carlig este prea grea. Trebuie intotdeauna sa va asigurati ca incarcatura care
urmeaza a fi ridicata nu depaseste capacitatea maxima de ridicare a macaralei. In timpul
lucrarilor de demolare pot aparea accidente atunci cand sarcinile sunt prea mari, se desprind de
pe suportii initiali si raman suspendate.

2. Incarcatura este ridicata de la sol prin extensia bratului.

3. Echipamentul de ridicat sau incarcat (cabluri, lanturi, franghii, etc) se agata de ceva in timpul
ridicarii, astfel ca incarcatorul nu se elibereaza la timp si macaraua se supraincarca.

4. Cand se coboara o sarcina foarte mare si se opreste brusc, astfel ca fortele ce actioneaza in
timpul coborarii pot suprasolicita macaraua.

5. Un obiect loveste cablul de care este atarnata sarcina. In urma incidentului se formeaza niste
tensiunii care pot suprasolicita macaraua.

6. O incarcatura este trasa in diagonala sau tarata pe pamant, astfel ca bratul este supus unor
tensiuni laterale foarte mari.

7. Pamantul se poate surpa din cauza lipsei de rezistenta la incarcatura a acestuia, sau punerea
gresita a picioarelor de calare. In astfel de cazuri macaraua se poate rasturna.

8. Macaraua este folosita pe vant. Rafalele pot fi foarte periculoase.

9. O extensie a bratului nu este instalata corect.

10. Capacitatea maxima de ridicare este depasita cand se lucre cu 2 carlige.
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11. Incarcatura nu este prinsa corect. Echipamentul de ridicare se poate rupe, astfel ca
incarcatura poate cadea la pamant. Astfel bratul se tensioneaza si macaraua se poate rastuna pe
spate.

12. Incarcatura ridicata se poate intepeni. Chiar daca incarcatura nu depaseste greutatea admisa,
atunci cand este eliberata, bratul tensionat poate face ca macaraua sa se rastoarne pe spate.

13. Incarcatura incepe sa se clatine. Acest lucru se poate intampla atunci cand este manipulata cu
viteza prea mare sau cand macaraua se deplaseaza. Acest lucru poate duce la dezechilibrarea ei.

2.6 Sistem de limitare a incarcaturii pe moment

Pentru a creste siguranta si a mari fiabilitatea, automacaraua KMK 2025 este echipata cu un
sistem de limitare a incarcaturii pe moment, mai cunoscut sub denumirea "SLI" (Indicator de
siguranta a incarcaturii).

SLI este un sistem de siguranta pentru operatii efectuate cu un singur calig.
Lucrand cu 2 calige nu puteti fi protejat de SLI.

Daca lucrati cu 2 carlige, macaraua poate si supraincarcata chiar daca sistemul SLI este folosit
corect.
SLI este un dispozitiv electronic. Senzorii sunt instalati pe automacara si transmit la sistemul
central electronic date curente despre conditiile incarcaturii. Valoarea actuala a sarcinii si
valoarea maxima admisa a sarcinii sunt afisate neintrerupt pe unitatea de control SLI din cabina
operatorului macaralei. Inainte ca sarcina maxima de incarcare sa fie atinsa se declanseaza o
alarma. Daca momentul de incarcare continua si se depaseste capacitatea maxima de incarcare,
arunci sistemul opreste automat toate circuitele pentru functionarea macaralei.

SLI nu inregistreaza toti factorii care sunt necesari pentru a calcula limita
incarcaturii maxime automat, in timpul operatiunii cu macaraua. O parte din acesti
factori trebuie introdusi manual imunitatea SLI.
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Sistemul SLI inregistreaza automat urmatorii factori:
1. lungimea bratului principal;
2. unghiul bratului principal;
3. presiunea incarcaturii asupra cilindrului sonda.

Urmatorii factori trebuie introdusi manual:
1. daca macaraua este libera pe roti sau fixata pe picioarele de calare;
2. numarul de fire de ridicare;
3. unghiul si lungimea extensiei bratului.

Daca acesti factori privitori la modul de operare curent nu sunt introdusi,
incarcatura maxima calculata de sistemul SLI nu este exact incarcatura admisa.

Un indicator incorect de siguranta, ii da operatorului un sentiment fals de siguranta. Consecinta
este clara, supraincarcarea macaralei si posibilele accidente.

Totusi, chiar daca sistemul SLI este setat corect, acesta nu poate impiedica producerea de
accidente din cauza erorilor care poate duce la supraincarcarea macaralei.

Sistemul de blocare a SLI nu trebuie folosit atunci cand se lucreaza cu macaraua, de exemplu sa
ridicati incarcaturi care depasesc cu mult limita maxima de ridicare.

Niciodata nu operati sistemul de anulare pentru SLI inainte de a face masuratori
pentru a va asigura ca macaraua nu se poate suprasolicita sau rasturna.

Este interzis a lucra cu macaraua atunci cand sistemul SLI este inchis sau defect.
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CAPITOLUL 3
DEPLASARE RUTIERA
AUTOMACARA KMK 2025
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3. Deplasarea
Automacaraua poate fi condusa doar pe drumuri publice, daca este incadrata in conditiile de
trafic normal. Detaliile aplicabile special pentru transportul cu automacaraua KMK 2025 sunt
oferite mai jos. Automacaraua trebuie sa fie in ordine cu toate legile si regulile de trafic aplicate
vehiculelor cu motor care circula pe drumurile publice.

3.1 Conditii pentru deplasarea automacaralei pe drumuri

Sistemul hidraulic al macaralei (suprastructurii) trebuie sa fie oprit. Becul indicatorului (2) se
aprinde atunci cand este pus in functiune.

Suspensia trebuie sa fie deblocata. Becul indicatorului (3) nu se aprinde atunci cand este in
functiune.

Sistemul de directie trebuie sa fie setat pe "conducere normala", si directia la a doua punte
trebuie blocata. Intrerupatorul tip balansoar (4) trebuie sa fie in pozitia "oprit". Becul indicator
(1) nu se aprinde cand macaraua este pusa in functiune.
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1. Bratul trebuie sa fie plasat pe suport.
2. Suprastructura trebuie sa fie blocata cu un bolt.
3. Toate cele 4 picioare de calare trebuie sa fie retrase si asigurate cu un bolt.
4. Supapa reversibila de la directie trebuie sa fie asezata in pozitia "directie doar din cabina
soferului", cu un bolt.
5. Carligul trebuie cuplat de catre transportor cu un cablu.
6. Cablul de conexiune trebuie introdus in priza, unul dintre capete in capatul bratului principal si
unul pe bara din fata.

Toate partile componente ale automacaralei trebuie fixate bine si in siguranta.
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* Robinetul (1) din linile de aspiratie ale sistemului hidraulic trebuie sa fie deschis.
* Robinetele (2) si (4) din linile de aspiratie ale sistemului hidraulic trebuie sa fie deschise.
Nota: robinetele (2) si (4) pentru sistemul hidraulic pentru directie sunt conectate cu o tija (5).
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3.2 Cabina soferului automacaralei

1. schimbator cu multe functii
2. schimbator evacuare
3. aerisire
4. volan cu coloana ajustabila
5. panou frontal comenzi
6. protuberanta pentru sistem incalzire
7. aerisire
8. pedala frana serviciu (frana de picior)
9. acceleratie
10. panou lateral comenzi
11. clapa ventilatie
12. intrerupator principal baterie
13. viteza manuala
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A. claxon
B. schimbator lumini
C. lumini frontale sau lumini parcare
D. raza lunga
E. semnalizare dreapta
F. semnalizare stanga
G. stergatoare geamuri
H. setarile stergatorului intermitent
J. stergatoare geamuri
I – viteza mica
II – viteza mare

*) luminile sunt pornite cu intrerupatorul aprinderii macaralei
- pozitia 2 = lumini de parcare
- pozitia 3 = lumini frontale
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3.2.1Panou frontal de comenzi

1. buton apasare "Porneste motor"
2. radio
3. buton apasare "Opreste motor"
4. intrerupator combinat intre lumina si aprindere
1 – lumini stinse
2 – lumini de parcare
3 – lumini frontale
5. priza
6. tahometru cu numarator de ora
7. intrerupator pentru panoul luminilor
8. inregistrator drum
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1. masurarea exacta a presiunii uleiului din motor
2. masurarea exacta a temperaturii pentru lichidul de racier
3. masurarea exacta a carburantului
4. masurarea exacta a presiunii in circuitul de frana I
5. masurarea exacta a presiunii in circuitul de frana II
6. voltmetru - voltajul bateriei
7. masurarea exacta a temperaturii pentru convertor
8. masurarea exacta a presiunii uleiului din convertor
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1. presiunea uleiului in motor
2. bec indicator "temperatura lichidului de racire"
3. bec indicator "circuit directie I"
4. indicatoare de directie.
5. bec indicator "lumini frontale raza lunga"
6. bec indicator "avertizare frana"
7. bec indicator "filtru de aer murdar"
8. bec indicator incarcatura baterie
9. bec indicator "convertor depasit"
10. bec indicator lichid de frana
11. bec indicator frana de parcare
12. bec indicator circuit franare II
13. bec indicator circuit franare I
14. bec indicator circuit de directie II
15. bec indicator temperatura convertor
16. bec indicator presiunea uleiului in convertor
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1. bec indicator "directia celei de a doua punti neblocate”
2. bec indicator "deplasare pentru prima punte pornita”
3. bec indicator "pompa pornita"
4. bec indicator "suspensie pe ax blocata"
5. bec indicator "diferentialul transversal blocat activat"
6. bec indicator "sistem aditional de incalzire"
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1. avarii
2. indicator tip balansoar "sistem de incalzire a oglinzii"
3. indicator tip balansoar ''sistem aditional de incalzire"
4. indicator tip balansoar "lampa de ceata in spate"
5. indicator tip balansoar "lumina rotitoare de avertizare"
6. schimbarea modului de operare:
A= operare din transportor
B= operare din suprastructura
7. indicator tip balansoar "transmisie pompa pornita"
8. indicator tip balansoar "transmisie pompa oprita"
9. indicator tip balansoar "setari mod plutire prima punte"
10. indicator tip balansoar "deblocarea directiei la puntea a doua"
11. indicator tip balansoar "diferential blocat"
12. indicator tip balansoar "schimbare pe transmisie pentru prima punte"
13. indicator tip balansoar "sistem de blocare a suspensiei"

pagina 50 / 194

Carte tehnica automacara KMK 2025
seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
3.2.2. Panou lateral de comenzi

1. sistem suspensie ax stanga
2. sistem suspensie ax dreapta
3. masurarea exacta a presiunii "sistem suspensie ax, stanga"
4. masurarea exacta a presiunii "circuit directie I"
5. masurarea exacta a presiunii "circuit directie II"
6. masurarea exacta a presiunii "sistem suspensie ax, dreapta"
7. reglaj caldura
8. protuberanta
9. frana de parcare (frana de mana)
10. directia celei de a doua punti
11. schimbator de viteze
12. indicator de mizerie pentru filtrul uleiului hidraulic

pagina 51 / 194

Carte tehnica automacara KMK 2025
seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
3.3 Sistem de incalzire pentru cabina soferului

3.3.1 Incalzirea cabinei soferului

Cabina soferului este incalzita cu ajutorul unui schimbator de caldura care foloseste lichidul de
racire ce vine de la motor.

Incalzirea poate fi pusa, pe incalzire cu aer proaspat sau incalzire cu aer recirculat.

Modul dorit se seteaza cu ajutorul unei manete si cablu de control (1) :
- manete netrasa: aer proaspat
- maneta trasa: aer recirculat
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Setati temperatura dorita cu ajutorul unui reglor de temperatura
(1) si schimbati pe suflator cu ajutorul butonului (2).
Pozitile suflatorului sunt 0 (oprit), I, II si III (setarea maxima).

3.3.2 Ventilarea cabinei soferului

Apasati reglorul de temperatura (1) pana la capat si apasati pe suflator cu butonul (2).

Cabina mai poate fi ventilata si prin deschiderea geamurilor glisante din partea dreapta a cabinei
si din usa cabinei.

Trapa de ventilatie din spatele cabinei, din tavan, poate fi si ea deschisa.
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Apasati manerul (1) in jos.

3.3.3 Sistem suplimentar de incalzire cu apa (echipament optional)

Schimbare pe sistemul de incalzire suplimentar

Apasati intrerupatorul tip balansoar (l). Becul indicator (2) se aprinde imediat.

Dupa o faza de preincalzire de aprox 15 sec. incepe pornirea automata. Daca incalzirea nu este
pornita in 30 sec. atunci procesul de pornire este oprit imediat. Acest lucru este indicat prin becul
indicator 2 care se stinge.
Pentru o a doua incercare, trebuie repetate toate operatiile.
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Cand sistemul de incalzire a pornit, un termostat situat in unitatea de control se ocupa de caldura.
Becul indicator avertizeaza daca sistemul este pornit sau oprit.

Nota: daca o intrerupere mai mare de 10 sec. se produce atunci cand sistemul de incalzire este
pornit, acesta se opreste si becul indicator se stinge.

3.4 Inaintea deplasarii

3.4.1 Pregatirea conditiilor de transport

Pentru o descriere mai clara vizualizati sectiunea 3.1

3.4.2 In conditii de iarna

Cand automacaraua este utilizata iarna, trebuie sa se tina cont de urmatoarele lucruri:
- carburantul si uleiul de motor trebuie sa fie conform specificatiilor cerute pentru temperaturile
exterioare, asa cum este prevazut si in manualul de instructiuni Mercedes-Benz;
- lichidul de racire al motorului trebuie sa contina suficient antigel; cantitatea standard de antigel
in lichidul de racire este de 50 %;
- motorul macaralei poate fi preincalzit cu un alt motor suplimentar;
- la temperaturi mai mici de -l5° C, schimbatorul de viteze din cutia de viteze trebuie sa fie la
punctul neutru (N) intre 10 si 15 min pentru a se incalzi inainte de a porni la drum.

3.4.3 Inspectia vizuala a intregii macarale

Faceti o tura imprejurul macaralei pentru a fi siguri ca nu exista scurgeri (ulei, carburant etc).

3.4.4 Inspectia rotilor

Verificati starea cauciucurilor si presiunea acestora cand este frig. Daca presiunea este mai mare
dupa ce automacaraua a inceput sa ruleze nu eliberati aerul.
Pneuri
14.00 R 24

Presiunea aerului
10,00 bar
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3.4.5 Verificarea nivelului uleiului din motor

Nivelul exact al uleiului, specificatiile acestuia, toate se gasesc in manualul cu instructiuni de la
Mercedes Benz.

Eliberati inchiderea de pe capacul motorului dupa care ridicati capacul.
Rigla gradata a uleiului (1) se afla in spatele suportului bratului principal, sub capacul motorului,
pe parte stanga a motorului.

Pompa de filtrare a uleiului (1) este la suprafata motorului.
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3.4.6 Verificarea rezervorului de la sistemul de curatare a parbrizului

Asigurati-va ca rezervorul este plin si adaugati un agent de curatare si antigel apei.

Rezervorul (1) de la sistemul de curatare a parbrizului este intr-o cutie de pastrare pe partea
dreapta a sasiului.

3.4.7 Schimbarea modului de conducere la "conducere de pe sasiu"

Levierul se afla in partea din dreapta a vehiculului, in spatele rezervorului cu ulei hidraulic.
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- apasati levierul (1) pentru schimbarea directiei in jos, in pozitia "conducere de pe sasiu"
- securizati levierul (1) in aceasta pozitie, cu boltul (3) si cuiul de retinere (2).

3.4.8 Ajustarea scaunului, volanului si oglinzilor soferului

Ajustarea suspensiei hidraulice a scaunului soferului pentru a fi pe masura dumneavoastra.
Inaltimea spatarului, unghiul spatarului si cel al capului sunt toate reglabile.

- slabiti surubul de blocare (1) pentru a ajusta inaltimea volanului;
- slabiti surubul de blocare (2) pentru a ajusta unghiul volanului;
- macaraua are 4 oglinzi; acestea se vor regla pentru noua pozitie.
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3.4.9 Pornirea intrerupatorului principal de la baterie

Intrerupatorul bateriei principale (1) este in spatele scaunului soferului, cat si in partea din spate
a cabinei, pe partea dreapta.
Intrerupator sus = Pornita

3.4.10 Punerea zilnica a unui disc de inregistrare in tahograf

Introduceti un disc in concordanta cu regulile de inregistrare in tahograf.

3.4.11 Punerea in functiune

pagina 59 / 194

Carte tehnica automacara KMK 2025
seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
Introduceti cheia de functiune (4), si rotiti cheia in intrerupator pana la capat. Urmatoarele becuri
indicatoare trebuie sa fie aprinse:
- presiunea uleiului din motor (1)
- becul indicator al incarcarii (3)
- frana de parcare (5)
- circuit de directie I (2)
- circuit de directie II (8)

Daca presiunea in circuitul de frana a scazut sub 5 bari, becurile indicatoare (6) si (7) se vor
aprinde.

3.4.12 Schimbarea modului de operare la "operare de pe sasiu"

- apasati intrerupatorul (1) in sus in pozitia A = "operare de pe sasiu"

Pozitia intrerupatorului trebuie sa fie schimbata atunci cand conduceti.
Acceleratia din cabina soferului (sasiu), functioneaza doar arunci cand
intrerupatorul este pus pe "operare de pe sasiu".
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3.4.13 Verificarea suspensiilor la axe

Verificarea ca suspensiile sa nu fie blocate

Becul indicator (2) este aprins cand suspensiile pe ax sunt blocate.
Intrerupatorul (1) pentru sistemul de blocare trebuie schimbat pe pozitia "suspensia nu e
blocata".

Suspensia trebuie sa fie deblocata inainte ca vehiculul sa poata fi condus pe
drum.

Verificarea presiunii in sistemul de suspensii
Sasiul automacaralei KMK 2025 este pe suspensii tip foita, si pe langa acestea mai are si un
ssstem de suspenii hidraulice. La o presiune de 20 de bari in sistemul hidraulic de suspensii,
camionul depinde de arcurile tip foita. La o presiune de 80 bari, vehiculul este sustinut de
suspensiile hidraulice.
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Verificati presiunea in indicatoare (1) pentru dreapta si (2) pentru stanga sistemului de suspensii.
Presiunea trebuie sa fie la fel in ambele parti, si trebuie fie sa fie de 20 de bari sau de 80 de bari.

3.4.14 Verificarea directiei pentru deplasarea pe drumuri

Intrerupatorul (2) pentru deblocarea directiei pe a doua punte trebuie sa fie oprit.

Becul indicator (1) trebuie sa fie stins, atunci cand vehiculul este condus pe drumuri. Daca becul
indicator este aprins, directia pentru a doua punte nu este blocata.

Cum sa operati "sistemul de directie al tuturor rotilor" se gaseste descris in sectiunea 3.8.
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Pentru a conduce pe drumuri, rotile puntii a doua trebuie sa fie in linie dreapta, si
directia pe toate rotile trebuie sa fie oprita.

3.4.15 Oprirea sistemului hidraulic la macara (sau suprastructura)

Inainte ca vehiculul sa fie condus pe drumuri, pompele pentru sistemul hidraulic trebuie sa fie
oprite.

Becul indicator (1) este aprins atunci cand dispozitivul pentru actionarea pompelor este pornit.

Daca becul indicator (1) este aprins, indicand ca sistemul hidraulic al macaralei este pornit,
intrerupeti dispozitivul cu intrerupatorul (2).

3.4.16 Verificarea sistemului electric al macaralei

Verificati ca toate luminile si semnalele, incluzand si luminile de pericol, stergatoarele de
geamuri si cele de spalare ale geamurilor functioneaza.

3.4.17 Pornirea motorului

Cand frana de parcare (frana de mana) este trasa, manerul (1) este orientat spre spatele macaralei.
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Mutati manerul vitezei (2) la punctul neutru. Motorul poate fi pornit doar in mod neutru.

In vreme rece, puteti ajuta motorul sa porneasca mai usor daca preincalziti lichidul de racire, cu
ajutorul unui sistem de incalzire separat.

Pornirea motorului la rece (temperaturi sub -15° C)

- apasati acceleratia aproximativ ¼ din distanta;
- apasati butonul de start (1) pana la capat;
- cand motorul a pornit eliberati acceleratia;
- daca motorul nu a pornit dupa 15 sec. opriti procedura si mai asteptati cam 1 min. pana sa
incercati din nou.
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Pornirea motorului cald
1. nu apasati pe acceleratie;
2. apasati butonul de start pana la capat.

3.4.18 Motorul functioneaza - verificati comenzile

Imediat dupa ce motorul a pornit, verificati valoarea exacta a presiunii uleiului (1).

Apasati butonul de "STOP MOTOR" (6) daca presiunea uleiului nu creste, si becul indicator (2)
nu se stinge.

Urmatoarele becuri indicatoare trebuie sa se stinga atunci cand functioneaza motorul:
- presiunea uleiului in motor (2);
- indicatorul bateriei (5);
- circuitul de directie I (3)

Nota: becul indicator (4), pentru circuitul de directie II, nu se stinge pana cand vehiculul nu se
deplaseaza cu viteza mica.
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3.4.19 Verificarea sitemului de aer comprimat si sistemul de franare

Becurile indicatoare (1) si (2) pentru circuitele de aer comprimat I si II, nu se sting pana cand
presiunea de aprox. 5,5 bari nu s-a acumulat in rezervoare.

Vedeti masura exacta a presiunii (4) si (5) pentru suplimentul de aer comprimat.

Umpleti sistemul de aer comprimat, in viteza neutra (N) pana cand este atinsa presiunea
necesara.

Nu puteti incepe a conduce pana cand nu exista suficienta presiune in sistemul de franare III
pentru a elibera frana de parcare. Presiunea necesara este de aprox. 5,4 bari.

Cand frana de parcare a fost eliberata, atunci becul indicator (3) se va stinge.

Daca presiunea este prea mica, atunci frana de parcare nu va elibera frana de la
roti, chiar daca manerul de la frana de mana este in pozitie libera.

Doar umpleti sistemul de aer comprimat atunci cand frana de parcare este activata.

Cand frana de parcare este eliberata, pentru a verifica, asigurati-va ca macaraua nu se poate
rasturna.
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3.4.20 Setarea presiunii in sistemul de de suspensii

Presiunea in axul hidraulic a sistemul de suspensii, trebuie sa fie la fel in ambele laturi ale
vehiculului, sau trebuie sa fie de 20 de bari sau de 80 de bari.

1. cu motorul pornit, schimbati pe pompa de conducere cu indicatorul balansoar (2), becul
indicator (1) este aprins atunci cand este pornit sistemul hidraulic al macaralei

2. Setarea presiunii in suspensii:
(1) masura exacta a presiunii pe axul suspensiei, dreapta
(2) indicator balansoar axul suspensiei, dreapta
(3) indicator balansoar axul suspensiei, stanga
(4) masura exacta a presiunii pe axu1 suspensiei, stanga
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3.4.21 Alimentare

Verificati nivelul exact al carburantului (1) la intervale regulate si alimentati cu carburant diesel
in timp util. Rezervorul are o capacitate de 200 litri.

Specificatiile carburantului sunt trecute in instructiunile de utilizare ale
motorului Mercedes- Benz, avand alaturate aceste instructiuni de operare.
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1. teava pentru alimentare a rezervorului pentru motor si cea pentru sistemul de incalzire, sunt pe
partea dreapta a sasiului intre prima si a doua punte;
2. rezervorul de carburant (2) pentru sistemul independent de incalzire pentru cabina operatorului
trebuie si acesta umplut; rezervorul se afla in partea din spate a cabinei operatorului.

3.5 In timpul conducerii

Imediat ce ati inceput sa conduceti, testati frana de seviciu si frana de parcare.

3.5.1 Schimbarea treptei

Treptele sunt schimbate cu maneta (1).
Sunt 6 viteze de mers inainte si 2 viteze de mers inapoi.
Motorul poate fi porni doar atunci cand este la pozitie neutral (N). Cand vehiculul este in pozitie
neutra trebuie sa fie franat cu frana de parcare sau frana de serviciu, altfel va incepe sa alunce
daca terenul nu e plan.
Nota: nu apasati pe acceleratie cand ati, sau veti, mutat din pozitia neutra.
Pe teren plat puteti incepe intr-o treapta mai mare. Singura diferenta e ca vehiculul nu va
accelera la fel de repede.
In timpul conducerii puteti trece dintr-o treapta in alta fara sa ridicati piciorul de pe acceleratie.
Cand schimbati dintr-o treapta mai mare intr-una mai mica trebuie sa reduceti viteza pana la
viteza la care se poate schimba treapta.
Nota: cand schimbati treptele asteptati, acestea sunt decalate cu 0.8 sec pentru a proteja cutia de
viteze.
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Treptele pentru mers inapoi trebuie schimbate doar atunci cand vehiculul este
stationar.

Nu conduceti pe distante lungi cu spatele. Pompa de lubrifiere din cutia de
transfer nu functioneaza atunci cand vehiculul merge cu spatele.

3.5.4 Verificarea instrumentelor in timpul conducerii

Verificati urmatori indicatori si urmariti instrumentele in timp ce conduceti

Masura exacta a aerului comprimat si becurile indicatoare ale circuitelor de aer comprimat
Daca presiunea in circuitele de aer comprimat scade sub 5.5 bari, respectivele becuri de
avertizare se aprind :
- Circuitul de frana I: marimea presiunii (5) si becul avertizor (4)
- Circuitul de frana II: marimea presiunii (6) si becul avertizor (3)

Opriti imediat vehiculul si aflati din ce cauza se intampla acest lucru.

Trebuie doar sa conduceti vehiculul incet pentru a ajunge la un service.
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Becurile de avertizare pentru circuitele de directive I si II
Becurile de avertizare (1) si (2) indica ca presiunea din respectivele circuite a scazut

Daca unul dintre becurile de avertizare este pornit, opriti cand puteti si aflati ce
anume se intampla.

Daca doar unul dintre circuitele de directie a cedat puteti conduce vehiculul incet pana la
urmatorul service pentru a vedea ce s-a intamplat.

Daca amandoua becurile de avertizare sunt pornite atunci trebuie sa opriti
vehiculul imediat

Sub nici o forma nu mai trebuie sa conduceti vehiculul deoarece sistemele de directie au cedat si
acesta nu mai poate fi directionat.

Masura exacta a presiunii uleiului din motor si becurile de avertizare
Presiunea uleiului din motor (4) nu trebuie sa scada in timpul condusului. Presiunea uleiului
trebuie sa fie de cel putin 0.6 bari. Presiunea uleiului trebuie sa creasca imediat ce se accelereaza.
Becul de avertizare se aprinde imediat ce presiunea uleiului scade sub 0.4 bari.
Daca becul de avertizare "STOP" se aprinde, opriti imediat motorul si aflati de
ce s-a intamplat acest lucru. Nu porniti motorul sub nici o forma pana ce nu
aflati ce anume s-a intamplat.
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Masura exacta a licidului de racire si becurile de avertizare
Temperatura lichidului de racire (3) trebuie doar sa creasca pana la 120° C in vreme foarte calda.
Becul de avertizare (2) se aprinde atunci cand lichidul de racire atinge in conditii normale
temperatura de 105° C.
Nota: daca becul de avertizare sa aprins, reduceti greutatea incarcaturii. Schimbati intr-o viteza
mai mica si continuati cu o viteza a motorului mai mare. Verificati daca evacuarea functioneaza.

Opriti imediat motorul daca temperatura lichidului de racire depaseste 120° C.
Daca temperatura nu scade, incercati sa aflati de ce.

Masura exacta a temperaturii uleiului din cuplaj
Temperatura uleiului din cuplaj (2) nu trebuie sa depaseasca 110° C.
Daca temperatura se ridica mai sus de aceasta valoare, vehiclul trebuie oprit cu frana de serviciu,
pana cand vehiculul se schimba intr-o viteza din cutia de viteze, in care temperatura sa nu
depaseasca 110° C.
Nota: atunci cand se conduce in pana, aceasta temperatura poate fi depasita. S-ar putea sa creasca
doar pentru o scurta perioda de timp pana la 120° C. Totusi dupa aceea bagati intr-o viteza
inferioara.

Daca temperatura uleiului din cuplaj devine mai mare de 120° C opriti imediat.

Schimbati in pozitia neutra si lasati ca motorul sa mearga la turatie mare. Daca temperatura nu
scade in 2-3 min. opriti motorul si aflati care e problema.
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Masura exacta a presiunii din cuplaj
Presiunea din cuplaj (1) trebuie sa fie intre 13 si 17 bari. Aceiasi presiune trebuie sa fie si atunci
cand vehiculul este stationat, cu viteza in pozitie neutra si motorul la turatie maxima.

Daca presiunea uleiului din cuplaj este prea mica trebuie sa va deplasati incet,
pana la urmatorul loc unde puteti parca si sa aflati ce anume se intampla.

Limitator de acceleratie

Daca un motor trece de 2600 rot/min, atunci limitatorul reduce viteza automat.

Veti observa ca vehiculul nu mai accelereaza corect, iar de fapt puterea scade. Acest lucru se
poate observa de pe ceas (1).
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Depasire convertizor

Becul indicator (1) este aprins atunci cand schimbatorul a trecut de la pozitia lui initiala la cea de
transmisie mecanica.

Masura standard pentru carburant

Verificati nivelul standard de carburant (1) la intervale dese. Niciodata sa nu goliti complet
rezervorul de carburant.

Nota: cand rezervorul de carburant este aproape gol atunci filtrele de carburant se pot infunda cu
mizerie. Daca aerul patrunde in sistemul de carburant, atunci acesta trebuie aerisit.
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3.5.5 Conducerea la vale

Atunci cand conduceti la vale, frana de evacuare poate fi folosita indiferent in ce viteza sunteti.
Ca sa activati frana, eliberati acceleratia si apasati pe schimbatorul franei de evacuare (1).
Ca sa imbunatatiti forta de franare puteti schimba intr-o viteza inferioara.
Atunci cand conduceti la vale pe portiuni lungi de drum, trebuie sa fiti atenti la temperatura
uleiului din cuplaj.

3.6 Dupa fiecare drum

3.6.1 Oprirea vehiculului

Folosirea franei de parcare (frana de mana)
Oprit vehiculul folosind frana de serviciu (de picior). Cand vehiculul este stationat folositi frana
de mana (de parcare).

Schimbarea in mod neutru
Mutati manerul in pozitia neutra (N).
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Oprirea motorului

Daca temperatura lichidului de racire este foarte ridicata, lasati motorul sa functioneze inca 1-2
minute la cea mai mare turatie dupa care opriti.
Pentru a opri motorul trebuie doar sa apasati pe butonul STOP MOTOR (1).
In cazul in care butonul "STOP MOTOR" de pe panoul de comanda nu functioneaza, puteti opri
motorul tragand afara cablul (1) din spatele cabinei soferului, cel aflat langa filtrul de aer pe
partea stanga a vehiculului.

Oprirea motorului din functiune

Intoaceti cheia de contact cate o etapa combinat cu stingerea becurilor de pe panou. Toate
becurile indicatoarele se vor stinge.
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Asigurarea vehiculului astfel incat acesta sa nu se deplaseze
Pe pante vehiculul ar trebui sa fie asigurat impotriva deplasarii, tragandu-se frana de mana,
lasand vehiculul intr-o viteza sau introducand popi sub roti.

3.6.2 Oprirea intrerupatorului principal de la baterie pentru opriri indelungate

Pentru opriri care dureaza mai mult de 8 ore este indicat ca sa se inchida intrerupatorul bateriei
principale.

1. opriti motorul
2. inchideti toti consumatorii
3. retrageti cheia de contact
4. asteptati pana cand sistemul independent de caldura se opreste singur
5. intoarceti intrerupatorul bateriei principale (1) spre stanga

Intrerupatorul bateriei se afla in partea din spate a scaunului soferului, aproape de capatul cabinei
soferului.

Niciodata sa nu intrerupeti curentul atat timp cat functioneaza vehiculul sau sa
intrerupeti cablul de la baterie la alternator.
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3.7 Conducerea in afara soselei

Cand se conduce pe suprafete dificile selectati o viteza joasa.

3.7.1 Transmisia pe prima punte

Pentru conducerea in afara soselelor transmisia pe prima punte poate fi actionata aditional.
Actionarea transmisiei pe prima punte se poate face doar atunci cand vehiculul este stationat.

Actionarea transmisiei pe ax

1. opriti vehiculul;
2. mutati schimbatorul pe pozitie neutra (N);
3. apasati pe intrerupatorul balansoar (2);
4. incepeti sa conduceti vehiculul incet pana cand se aprinde indicatorul (1);
Indicatorul (1) este aprins atunci cand este pornita transmisia pe prima punte.

Intreruperea transmisiei pe ax
1. opriti vehiculul;
2. mutati schimbatorul pe pozitie neutra (N);
3. apasati pe intrerupatorul balansoar (2);
Indicatorul (1) se stinge atunci cand este oprita transmisia pe prima punte.
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3.7.2 Cuplarea transmisiei prin diferential intre cele 2 punti

Cuplarea transmisiei intre cele 2 punti, are ca rol stoparea deplasarii rotilor individual, una fata
de cealalta, atunci cand vehiculul se deplaseaza pe teren alunecos.

Cuplarea transmisiei si decuplarea se pot efectua doar atunci cand vehiculul este
stationat. Acestea trebuie decuplate atunci cand vehiculul efectueaza rotiri pe teren
ferm. Nu lasati ca acestea sa fie cuplate mai mult timp decat este necesar.

Cuplarea transmisiei intre cele 2 punti
1. opriti vehiculul;
2. mutati schimbatorul pe pozitie neutra (N);
3. indreptati rotile;
4. apasati pe intrerupatorul balansoar (2);
5. incepeti sa conduceti vehiculul incet pana cand se aprinde indicatorul (1);
Indicatorul (1) se aprinde atunci cand este pornita cuplarea intre cele 2 punti

Intreruperea cuplarii intre cele 2 axe
1. opriti vehiculul;
2. mutati schimbatorul pe pozitie neutra (N);
3. apasati pe intrerupatorul balansoar (2);
Indicatorul (1) se stinge atunci cand este oprita cuplarea intre cele 2 punti. Becul va lumina
intermitent daca mai exista vreo legatura intre cele 2 punti.
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Daca indicatorul inca mai palpaie dupa ce ati intrerupt cuplarea intre cele 2 axe,
inseamna ca nu s-a efectuat cuplarea defitiva. Puteti ajuta, conducand vehiculul in
fata si in spate incet, si intorcand rotile usor.

3.7.3 Eliberarea transportorului cand acesta e blocat pe teren

Daca transportorul a ramas blocat pe teren, puteti incerca sa-l eliberati prin propria lui forta,
conducand in fata si in spate.
1. schimbati in prima viteza (de mers in fata);
2. apasati pe acceleratie pana vehiculul ajunge intr-un punct mort;
3. dati drumul la acceleratie dupa care apasati frana de serviciu (picior);
4. permiteti vitezei motorului sa ajunga sub 900 rot/min;
5. schimbati in prima viteza (de mers in spate);
6. dati drumul franei de serviciu si apasati pe acceleratie;
7. apasati pe acceleratie pan ace vehiculul ajunge intr-un punct mort.

Repetati aceasta procedura pana cand vehiculul se elibereaza.
Nota: daca vehiculul nu se poate elibera singur acesta poate fi remorcat.

Remorcarea vehiculului in directia "inainte" nu este permisa.

Fixati o franghie din otel, in cuiul aflat in spate.
Trageti vehiculul doar in linie dreapta pe propriile lui roti. Asistati vehiculul care va remorcheaza
folosind si motorul dumneavoastra. Vehiculul nu trebuie tras intr-o pozitie ciudata.

3.8 Directionarea pe toate rotile, deplasarea "crabului"

Pentru a creste manevrabilitatea la locul de munca se poate directiona folosind si a doua punte.
Pentru a folosi aceasta a doua punte trebuie dezactivat blocajul.

Cand blocajul nu e dezactivat, atunci vitezele 3 si 6 sunt blocate. Viteza maxima
este de 25 km/h.
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Nota: automacaraua poate fi condusa si din cabina operatorului macaralei (suprastructura) cu
directie pe toate rotile.

3.8.1 Deblocarea blocajului mecanic al directiei

1. apasati indicatorul balansoar (2);
Indicatorul balansoar poate fi apasat doar daca lacatul din partea de sus a indicatorului este
apasat in acelasi timp.

Becul indicator (1) este aprins atunci cand lacatul este dezactivat.

Dupa ce ati terminat de manevrat vehiculul in modul cu directie pe toate rotile (sau
deplasarea crabului), reveniti la modul initial de deplasare cu puntea a doua blocata.

Becul indicator (1) trebuie sa fie stins atunci cand va deplasati pe drum, altfel pot aparea
accidente.
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3.8.2 Directionarea puntii II

Rotile de pe puntea 2 sunt directionate cu intrerupatorul (1) :
A= intoarcere spre stanga
B= intoarcere spre dreapta

Rotile vor inceta sa se mai intoarca atunci cand veti da drumul la intrerupator.
Rotile de pe 1 punte se directioneaza folosind volanul.

Directionarea tuturor rotilor: daca intoarceti rotile de pe puntea din fata si cea din spate in directii
opuse, atunci raza de intoarcere a automacaralei devine mai mica.

Deplasarea "crabului": daca intoarceti rotile de pe puntea din fata si cea din spate in aceeasi
directie, atunci automacaralei se deplaseaza in diagonala in lateral.
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3.8.3 Punerea in functiune a blocajului directiei

Blocajul directiei trebuie sa fie activat inainte ca utilajul sa se deplaseze pe strazi.

1. intoarceti rotile de pe prima punte, sa fie aproximatix in linie drapta cu directia volanului.
2. intoarceti rotile de pe a doua punte, sa fie aproximativ in linie dreapta, folosind intrerupatorul
(3).
3. opriti indicatorul tip balansoar (2)

Cand boltul de blocare a puntii 2 este activat, becul indicator (1) se stinge.
4. daca becul indicator nu se stinge, atunci folositi intrerupatorul (3) pentru pozitionare, pana
cand acesta se va stinge.

Atunci blocajul de directie este activat si utilajul este in modul corect pentru deplasarea pe sosea.
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Daca opriti functionarea inainte ca becul indicator (1) sa se stinga, directia puntii
2 nu va fi blocata.

Daca reporniti functionarea, directia tot nu va fi blocata, iar becul indicator (1) tot pornit va fi.
Aceasta conditie e periculoasa daca se va conduce vehiculul.

3.9 Inceperea remorcarii si remorcarea automacaralei

3.9.1 Inceperea remorcarii

Motorul vehiculului nu poate fi pornit prin remorcare.

3.9.2 Remorcarea automacaralei

Automacaraua poate fi remorcata doar cu un cablu de remorcare. Viteza maxima
de remorcare este de 30 km/h si distanta maxima pe care se poate remorca este
de 50 km.

Daca vehiculul trebuie remorcat pe distante mai lungi, atunci axul cardanic dintre cele 2 punti
trebuie scos si automacaraua trebuie urcata pe o platforma.
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1. Atasati un capat al cablului de remorcare in locasul automacaralei si celalalt capat la vehiculul
de tractare.
2. Scoateti capacul de protectie (2) si conectati un furtun la conexiunea de aer (1). Acest furtun
trebuie conectat la rezervorul vehiculului de remorcare. Conexiunea de aer (1) este sub bara
cilindrului de protectie, in partea din stanga a vehiculului.
3. Porniti intrerupatorul bateriei principale a automacaralei.
4. Verificati presiunea in circuitele de frana I (3) si II (2). Acolo trebuie sa fie o presiune de cel
putin 6,0 bari. Umpleti sistemul pana la aceasta presiune de la vehiculul care efectueaza tractarea
automacaralei.
5. Inserati cheia in intrerupatorul de functionare si aprindere a beculetelor.
6. Becurile pentru transmisia pe prima punte (4) si pentru blocajul mecanic al directiei (5) trebuie
sa fie stinse.
7. Daca aceste becuri indicatoare sunt aprinse, intrerupeti directia pentru prima punte, cu
intrerupatorul tip balansoar (7) si blocajul mecanic al directiei cu intrerupatorul tip balansoar (6).
8. Dati drumul franei de parcare (franei de mana). Becul indicator (1) trebuie sa fie stins.

Daca becul indicator (1) nu se stinge de la sine, inseamna ca mai este suficienta
presiune in sistem sau exista o problema in sistemul de franare. Eliberati frana de
parcare mecanica. Daca automacaraua trebuie sa fie tractata cu motorul oprit,
atunci pompa de lubrifiere in angrenaj nu va functiona.

9. Mutati schimbatorul pe pozitie neutra (N).
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CAPITOLUL 4
OPERARE CU MACARAUA
KMK 2025
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4. Operatii cu macaraua
4.1 Cabina operatorului macaralei pe suprastructura

1. panou frontal comenzi
2. panou frontal comenzi
3. acceleratie
4. frana de serviciu (sau de picior)
5. element principal ridicator si cuplajul cilindrului sonda
6. frana permanenta a rotirii
7. sistem de incalzire: bagat inauntru (aer curat), scos afara (aer recirculat)
8. rezervorul pentru solutia de spalat parbrizul
9. intrerupator pentru schimbarea bratului telescopic (extinderea si retragerea bratului telescopic)
- intrerupator apasat in fata, sectiune telescop I
- intrerupator apasat in spate, sectiune telescop II si III
10. cuplaj brat telescopic si balans la pornire
11. claxon
12. frana de serviciu a balansului la pornire
13. intrerupator "directia celei de-a doua punti"
14. viteza rapida
15. volan
16. cablu de aerisire pentru aerul de la incalzitor
Apasat inauntru – cabina
Tras afara – parbriz
17. lampa
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4.1.1 Panou frontal comenzi

1. incalzire
A= albastru: ventilatie
0= oprit
B= rosu: putere maxima
C= alb: setare joasa
2. intrerupator SLI
3. priza
4. buton "PORNIRE MOTOR"
5. buton "OPRIRE MOTOR"
6. pornire
7. intrerupator cheie "SLI depasire"
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1. bec indicator "viteza rapida"
2. bec indicator "pompa transmisie pornita”
3. bec avertizare central pentru transportor
- presiunea uleiului in motor
- temperatura lichidului de racire
- presiunea uleiului in convertor
- temperatura uleiului in convertor
- rezerva carburant
4. bec indicator "blocarea suspensiei pe ax”
5. bec indicator "frana de parcare"
6. bec indicator "circuit frana II"
7. bec indicator "directie pe toate rotile"
8. bec indicator (rosu) "raza de balans ±30° ramasa cu incarcatura inalta”
9. bec indicator "deplasarea crabului"
10. bec indicator "deplasare cu a doua punte neblocata"
11. bec indicator "deplasare pe prima punte activata”
12. bec indicator "suspensia pe ax blocata"
13. bec indicator incarcatura
14. bec indicator "frana balans activata"
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1. indicator tip balansoar "lumini pentru zona de lucru"
2. indicator tip balansoar "stergatoare acoperis"
3. indicator tip balansoar "stergatoare parbriz"
Sus = oprit
Pozitie centru = stergere intermitenta
Jos= stergere continua
4. indicator tip balansoar "sistem de spalare aparbrizlui"
5. indicator tip balansoar "schimbare conducere pe prima punte”
6. indicator tip balansoar "deblocare directie pe a doua punte"
7. indicator tip balansoar schimbare pentru directie pe a doua punte
Sus = directie cu toate rotile
Pozitie centru = oprit
Jos = deplasarea crabului
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1. indicator tip balansoar pentru functiunea picioarelor de calare
Apasat in pentru stanga = cilindrii
Apasat in pentru dreapta = barele cilindrilor
2. indicator tip balansoar "cilindru fata stanga"
3. indicator tip balansoar "cilindru fata dreapta"
4. indicator tip balansoar "cilindru spate stanga"
5. indicator tip balansoar "cilindru spate dreapta"

Nota:
Pozitile pentru indicatoarele tip balansoar (2) si (5), sunt dupa cum urmeaza:
Sus = extindere
Jos = retragere
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4.1.2 Comenzi pe Indicatorul de Siguranta a Incarcaturii (SLI)

1. afisare statut (tipuri de operare, etc.)
2. bec indicator "SLI in operare"
3. bec indicator "pornit"
4. intrerupator selectie informatie:
a - unghiul de utilizare in %
b - inaltimea posibila a carligului in m
c - lungimea bratului in m
d - unghiul bratului in grade
e - nu functioneaza
f - presiunea pistonului in cilindru sonda in bari
g - nu functioneaza
h - nu functioneaza
i - nu functioneaza
k - nu functioneaza
5. bec de avertizare "oprire"
6. buton eliberare
7. intrerupator selectoe pentru modul de operare (SLI
8. intrerupator mod de agatare a cablului
9. SLI scurte informatii
10. indicator "informatii"
11. indicator "raza"
12. indicator "valoare oprire"
13. indicator "incarcatura"
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4.1.3 Panou lateral comanda

1. maneta schimbator viteze
2. nivela
3. intrerupator de tras pentru frana de parcare

4.2 Inainte de inceperea lucrului cu macaraua

4.2.1 Conditiile terenului la locul de munca

Stabilitatea automacaralei depinde foarte mult de tipul de sol ce se afla la locul unde se
desfasoara activitatea.
Verificati presiunea exercitata de picioarele de calare asupra solului si incarcati tabela cu
presiunea cilindrilor stabilizatori.
Examinati capacitates de incarcare a solului de la locul activitatii, astfel incat sa nu depasiti
capacitatea de incarcare, iar in cazul in care o depasiti sa introduceti sub cilindrii stabilizatori
panouri de lemn.

4.2.2 Inspectie vizuala a intregii macarale

Efectuati o tura in jurul macaralei pentru a vedea ca nu exista nici un fel de scurgeri (ulei, apa,
combustibil).
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1. Atunci cand merge motorul, robinetele (1) si (4) din intreg sistemul hidraulic trebuie sa fie
deschise. Manerele trebuie sa fie orientate catre tevi. Daca robinetele sunt inchise, atunci acestea
trebuie deschise.

4.2.3 Pregatirea transportorului in cabina soferului

1. Daca motorul nu functioneaza, mutati pe pornire.
Nota: motorul se mai poate porni si opri si din cabina operatorului de macara, de pe
suprastructura, dar se va tine cont ca pornirea initiala trebuie sa se efectueze din cabina soferului.

2. Activati frana de parcare.
3. Mutati schimbatorul in pozitie neutra (N).
4. Schimbati la "operatiuni de pe suprastructura".
Apasati intrerupatorul tip balansoar (1) in jos, in pozitia B - "operatii de pe suprastructura"
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4.2.4. Pornirea sistemului hidraulic al macaralei (a suprastructurii)

Apasati intrerupatorul tip balansoar (2).
Becul indicator rosu (1) se aprinde daca sistemul hidraulic al macaralei functioneaza.
Nota: sistemul hidraulic al macaralei trebuie sa fie inchis inainte de a porni la drum cu vehiculul.
Sistemul hidraulic nu trebuie oprit atunci cand vehiculul face manevre la locul de munca.

4.2.5 Blocarea suspensiei pe ax

Blocarea suspensiei

Frana de parcare (de mana), trebuie sa fie activata, maneta schimbatorului de viteze trebuie sa fie
in pozitie neutra (N), si pornirea trebuie sa fie activata.
Apasati intrerupatorul tip balansoar (1).
Becul indicator (2) se aprinde atunci cand suspensia pe ax este blocata.
pagina 95 / 194

Carte tehnica automacara KMK 2025
seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
4.2.6 Pregatire in cabina operatorului

Ajustarea scaunului operatorului de macara
Ajustarea suspensiei hidraulice a scaunului pentru a fi potrivit pentru inaltimea si greutatea
operatorului macaralei. Inaltimea scaunului, unghiul sezutului si al spatarului, si finetea
suspensiei, toate acestea se pot regla.

Pornirea functionarii
Nota: chiar daca motorul merge sau nu, pornirea trebuie sa fie activata, in cabina operatorului
macaralei (suprastructura).

1. Introduceti cheia cat de mult puteti in intrerupatorul (8).

Cand motorul nu functioneaza urmatoarele becuri indicatoare ar trebui sa fie aprinse :
- bec avertizare central (3)
- bec indicator incarcatura (2)
- suspensie blocata (4)
- frana permanenta pentru balans (1)
- frana de parcare (6)

Cand motorul merge, urmatoarele becuri trebuie sa fie aprinse :
- suspensie blocata (4)
- frana permanenta pentru balans (1)
- frana de parcare (6)
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Chiar daca motorul merge sau nu, urmatoarele becuri indicatoare trebuie sa fie aprinse :
- suspensie blocata (7)
- suspensia pe ax blocata (5)

Pornirea motorului

1. Porniti motorul prin apasarea butonului de start (2).
2. Daca motorul este rece, apasati si acceleratia ¼ in jos.

Daca becul indicator (1) nu se stinge cand motorul merge, apasati butonul oprire motor (3)
imediat.

Daca acest lucru se intampla, verificati urmatoarele din cabina soferului:
- presiunea uleiului din motor
- temperatura lichidului de racire
- temperatura uleiului din convertor
- nivelul standard a combustibilului
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4.2.7 Picioarele de calare

Suspensia pe ax trebuie sa fie blocata , inainte ca suprastructura sa fie calata.

Cand automacaraua este sustinuta de cilindri stabilizatori, macaraua trebuie sa fie la nivel din
fata pana in spate, din latura in latura, suspensia trebuie sa fie blocata si rotile trebuie sa fie
ridicate de la sol.

1. Echipati cilindri stabilizatori cu material potrivit. Notati presiunea cilindrilor stabilizatori
pentru munca stabilita, capacitatea de incarcare a solului de la locul de munca.
2. Selectati inaltimea oricarui material de adaos, astfel ca, folosind si cilindrul stabilizator, sa fie
suficient pentru a aduce la nivel macaraua.
Cilindri stabilizatori trebuie sa aiba cel putin 25 mm pentru a corecta nivelul macaralei, si cel
mai important cilindrii nu trebuie sa fie scosi de tot.
Asigurati-va ca platforma macaralei este coborata uniform in toate cel 4 puncte .

1. Scoateti bolturile de blocare (1) de pe grinzile cilindrilor stabilizatori, si puneti aceste bolturi
in locasurile lor (2).
2. Atasati tampoanele cilindrului stabilizator la cilindri.
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Operarea cilindrilor stabilizatori din cabina operatorului
1. Porniti motorul

Trebuie sa extindeti cilindri stabilizatori doar daca dumneavoastra sau
indrumatorul ii poate vedea, altfel exista riscul de accidente.

Nota: puteti sa extindeti sau sa retrageti grinzile cilindrilor stabilizatori doar individual. Puteti sa
extindeti sau sa retrageti cilindri stabilizatori individual, in perechi sau toti odata.

Selectati cilindrii cu intrerupatorul balansoar (1) :
intrerupatorul apasat pentru stanga: extindere/retragere cilindri stabilizatori
intrerupatorul apasat pentru dreapta: extindere/retragere grinzile cilindrilor stabilizatori

1. Pentru a suporta intreaga macara cu cilindri stabilizatori trebuie ca urmatoarele intrerupatoare
sa fie apasate :
intrerupator apasat in sus: extindere
intrerupator apasat in jos: retragere
(2) cilindru stabilizator fata dreapta
(3) cilindru stabilizator spate dreapta
(4) cilindru stabilizator spate stanga
(5) cilindru stabilizator fata stanga
2. Extindeti grinzile la toata lungimea lor.
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3. Extindeti cilindri stabilizatori pana cand vedeti pe nivela (1) ca macaraua este asezata
orizontal.
Nivelul se poate regla, prin extinderea si retragerea cilindrilor stabilizatori.
Toate rotile trebuie sa fie ridicate de pe sol.
4. Inainte de a incepe lucrul cu macaraua verificati ca aceasta sa fie la nivel. Ridicati bratul pana
la o anumita inaltime si coborati carligul pana aproape de sol. Carligul trebuie intotdeauna sa fie
de-a lungul axei centrale cand suprastructura se roteste in diferite directii.
5. Verificati nivela din interiorul cabinei frecvent, cand lucrati cu macaraua. Daca este o
schimbare de nivel, trebuie sa aflati de ce, si sa o puneti la nivel din nou.

Operarea cilindrilor stabilizatori de pe sasiu
Puteti extinde grinzile cilindrilor stabilizatori, doar de pe partea pe care stati.
Grinzile de pe partea stanga a vehiculului se opereaza cu ajutorul cutiei de
comenzi aflate pe partea stanga, iar cilindri de pe partea dreapta cu ajutorul cutiei
de comenzi de pe partea dreapta. Altfel pot aparea accidente.

Nota: cilindri stabilizatori pot fi operati individual, in perechi sau toti odata de la oricare cutie de
comanda.

Nota: daca functionarea este pornita in cabina operatorului de macara (suprastructura), cilindri
stabilizatori nu pot fi operati de la unitatile de control aflate de o parte si de alta a transportorului.
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1. Porniti motorul si setati viteza motorului la 1000 - 1300 /min. Maneta de viteza (1) se afla in
spatele cabinei soferului, pe partea stanga. Apasati butonul de deblocare (2) si trageti sau rasuciti
manerul pentru a creste viteza.
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2. Unitatile de comanda (1) de pe sasiu sunt pe fiecare parte a macaralei, intre trepte, in centrul
sasiului.
3. Trageti capacul unitatii de comanda.
4. Cand capacul este deschis, voltajul este acumulat prin butonul (5). Becul (1) este aprins.
5. Intrerupatorul (2) este in pozitie normal, orientat spre stanga astfel ca cilindri pot fi operati,
dar doar de pe partea vehiculului pe care stati dumneavoastra.
6. Cilindri individuali sunt selectati cu intrerupatoarele (3), (4), (6) si (7).

Intrerupatoarele corespund picioarelor de calare dupa cum urmeaza :
(3) cilindru stabilizator (picior de calare) fata dreapta
(4) cilindru stabilizator (picior de calare) spate dreapta
(6) cilindru stabilizator (picior de calare) spate stanga
(7) cilindru stabilizator (picior de calare) fata stanga

Schimbarea pozitiei pentru cilindri stabilizatori (picioarele de calare)
Daca apasati intrerupatoarele in directia sagetilor negre, atunci grinzile cilindrilor stabilizatori se
vor extinde. Daca apasati intrerupatoarele in directia sagetilor albe, atunci grinzile cilindrilor
stabilizatori se vor retrage.

Nota: pentru a opera cilindri stabilizatori trebuie sa apasati doar intrerupatoarele (3), (4), (6) si
(7). Pentru a opera grinzile cilindrilor stabilizatori, apasati unul dintre intrerupatoarele (3), (4),
(6), (7) si (2) in acelasi timp.
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1. Extindeti grinzile cilindrilor stabilizatori la lungimea maxima.

Cilindri stabilizatori pot fi operati de la o singura unitate de control. Daca vor fi
controlati de la amandoua unitatile de comanda nu vor functiona corect.

2. Extindeti cilindri stabilizatori pana cand puteti observa de la nivela (1) ca macaraua este la
pozitie orizontala. Macaraua poate fi adusa la nivel operand fiecare cilindru. Toate rotile trebuie
sa fie ridicate de la sol.
3. Inchideti capacul la cutiei de comanda.
4. Inainte de a incepe lucrul cu macaraua verificati ca aceasta sa fie la nivel. Ridicati bratul pana
la o anumita inaltime si coborati carligul pana aproape de sol. Carligul trebuie intotdeauna sa fie
de-a lungul axei centrale cand suprastructura se roteste in diferite directii.
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5. Verificati nivela din interiorul cabinei frecvent, cand lucrati cu macaraua. Daca este o
schimbare de nivel, trebuie sa aflati de ce, si sa o puneti la nivel din nou.

4.3 Operarea macaralei cu/fara cilindri stabilizatori

4.3.1 Mod de operare cu cilindri stabilizatori (picioare de calare)

1. Suspensia pe ax trebuie sa fie blocata.
2. Tampoanele cilindrilor stabilizatori trebuie cumva marite, pentru a nu aparea probleme cand
se va incerca ancorarea macaralei, depasindu-se capacitatea de incarcare a solului.
3. Cand macaraua este sustinuta de cilindri stabilizatori toate cele 4 grinzi trebuie sa fie extinse la
maximum.
4. Toate rotile trebuie sa fie ridicate de ia sol.
5. Diagramele de capacitate de ridicare sarcina "automacara suportata de cilindri stabilizatori"
sunt aplicabile.
6. Setati sistemul SLI pentru modul de operare necesar, asa cum e stipulat in diagramele de
sarcina.
7. Raza de rotire a macaralei este de 360°.
8. Daca suprastructura se roteste mai mult de ±30°, cu o incarcatura inalta, miscarea de rotire va
fi oprita. Becul indicator (1) se va aprinde.
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4.3.2 Mod de operare "liber pe roti"

1. Bratul principal trebuie retras, sau maxim o sectiune telescopica trebuie extinsa.
2. Suspensia pe ax trebuie blocata.
3. Cand macaraua este folosita "libera pe roti", extindeti cele 4 grinzi transversal si cei patru
cilindri stabilizatori pentru siguranta, dar in asa fel incat tampoanele cilindrilor sa nu atinga
solul.

Verificati presiunea in roti. Daca sunt prea moi, cauciucurile se vor uza foarte
repede si macaraua este posibil sa se rastoarne.

4. Setati modul de operare pe sistemul SLI in concordanta cu diagramele de sarcina "macara
libera pe roti".
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5. Suprastructura trebuie sa fie blocata cu boltul (1) in aceasta pozitie.
6. Frana la rotire trebuie sa fie activata si becul indicator (1) trebuie sa fie aprins.
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4.4 Influente externe in timpul lucrului cu macaraua

4.4.1 Preincalzirea uleiului hidraulic

Atunci cand automacaraua este folosita iarna, o atentie particulara trebuie pentru:
La temperaturi sub 0° uleiul hidraulic trebuie sa fie preincalzit inainte de a incepe lucrul cu
automacaraua.
1. Turati motorul la viteza medie, si indepliniti una din functiile macaralei - retragerea a unei
sectiuni telescopice care este deja retractata - fata de pozitia de final timp de 10 minute.
2. Dupa ce ati incalzit uleiul, efectuati cel putin de doua ori toate operatiile cu macaraua pentru a
circula si ultimele picaturi de ulei rece din sistem.
3. Valvele care sunt prea reci pentru a fi operate automat, trebuie operate manual.

4.4.2 Racirea lichidului hidraulic

In timpul operatiilor normale cu macaraua, temperatura uleiului nu trebuie sa depaseasca 70°
Celsius.
Daca temperature ajunge la 70°±3° C, atunci racitorul de ulei este automat pus in functiune.

4.4.3 Vant

Vanturile puternice pot supraincarca macaraua.

Viteza maxima admisa a vantului cand macaraua e incarcata
Viteza maxima a vantului permisa este trecuta in tabelele cu capacitatile de ridicare.

Incarcatura maxima a vantului admisa
Suprafata de contact cu vantul a incarcaturii trebuie sa nu fie mai mare de lm2/tona.
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4.4.4 Persoana desemnata pentru semnalizare

Daca nu puteti vedea incarcatura, in timp ce lucrati cu macaraua trebuie sa lucrati cu o persoane
care sa va indrume.
Daca nu folositi statii de emisie-receptie cu indrumatorul, acesta trebuie sa inteleaga semnalele
perfect.

4.5 Operarea macaralei

4.5.1 Ridicarea carligului

Pentru a putea opera macaraua, carligul este atasat de partea din fata a macaralei cu un cablu.
Cablul nu este luat pana cand carligul nu atarna sub varful bratului principal.
1. Desfasurati cablul de ridicare si ridicati bratul principal in acelasi timp.

Nu desfasurati cablul prea tare. Daca se formeaza cumva bucle pe tambur, atunci
cand se va ridica sarcina va exista pericolul de alunecare si rupere a cablului.

2. Luati cablul de sustinere din carlig.
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4.5.2 Moduri de lucru cu diferite infasurari ale cablului de sarcina (in 2, 3, 4, 5, 6 si 7 fire)

4.5.3 Cablul de sarcina intr-un singur fir
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4.5.4 Indicator de Siguranta a Incarcaturii (SLI)

Cand aprinderea (1) a fost pusa in functiune, SLI trebuie pornit cu intrerupatorul (2).
Nota: sistemul SLI ruleaza un program in primele secunde dupa ce a fost pornit. In timpul
acestui proces se aud un sunet. Acest lucru se repeta de cate ori se reporneste macaraua.

Becul indicator "pornit" (2) indica faptul ca este alimentat. Becul indicator (1) arata ca sistemul
electronic este functionabil.

Ambele becuri indicatoare trebuie sa fie aprinse atata timp cat macaraua este
utilizata.
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1. sistemul SLI este eliberat cu butonul (3).

2. Setati modul de operare (SLI cod) cu modul selector de operatii (4). Modul de operare selectat
este aratat pe afisaj (1).
Codurile SLI pentru modurile posibile de operatii sunt listate in tabelele cu capacitatea de
ridicare.
3. Setati numarul de treceri prin inel ale cablului, cu ajutorul selectorului (5).
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Prin rotirea intrerupatorului (2) alte informatii aditionale pentru operarea macaralei pot fi
indicate pe afisajul (6):
a - grade de utilizare in %
b - inaltimea posibila a carligului in m
c - lungimea bratului principal in m
d - unghiul bratului principal in m
e - nu functioneaza
f - presiunea hidraulica a cilindrului sonda
g - nu functioneaza
h - nu functioneaza
i - nu functioneaza
k - nu functioneaza

Oprirea iminenta

O oprire iminenta a sistemului SLI este pornita, un sunet strident, litera E care se aprinde
intermitent in partea din stanga a afisajului (1), si becul indicator (3) "oprire iminenta " se
aprinde daca:
- valoarea de oprire iminenta este depasita;
- oricare din erorile listate in tabelul cu mesaje status apar;
Sunetul strident poate fi oprit cu butonul (4).
Daca stiti de ce oprirea iminenta a aparut, puteti opri, daca parasiti raza de pericol. Acest lucru se
poate face prin asezarea incarcaturii pe pamant, ridicarea bratului sau retragerea unui brat
telescopic, in sectiunea telescopica a bratului principal.
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Retragerea sectiunii telescopice trebuie evitata pe cat posibil, dar tinandu-se cont de pozitia
sectiunii telescopice, sistemul SLI va schimba la o alta capacitate de ridicare.
Daca inca nu ati oprit sunetul, apasati pe butonul de "eliberare", dupa ce ati lasat sa se anuleze
oprirea iminenta.
Daca nu stiti de ce a aparut "oprirea iminenta" tineti butonul de "eliberare" apasat.
Dupa aprox 1 sec. afisajul se va schimba.

Statut
Erori
colective
a

Greseli
individuale

Contramasuri

1

mod de operare neautorizat

2

intrerupator selector de mod de operare

7

mod de trecere a cablului

8

mod de operare nepermis

2

transmitator de date a unghiului bratului principal

3

transmitator de date a lungimii telescopului sectiunile II si III

5

transmitator de date a presiunii in cilindrul sonda

6

transmitator de date lungime sectiunea I

1

lungimea sectiunii bratului telescopului incorecta

2

raza

f

1

unghiul bratului principal

Mesaj

Cauza

d

e

L

supraincarcare (reducerea momentului incarcarii)

M

oprire iminenta

N

avertizare (atins nivel oprire iminenta)

Cand mesajul L apare, toate miscarile care contribuie la cresterea incarcaturii pe moment sunt
oprite iar miscarile pot fi executate in directii opuse.
Miscari oprite

Miscari permise

Ridicare sarcina

Coborare sarcina

Coborarea bratului principal

Ridicarea bratului principal

Extinderea sectiunilor telescopice

Retragerea sectiunilor telescopice
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Mesajul M apare automat cu toate mesajele colective de eroare de la a la f si cu mesajul L.

Daca un mesaj de eruare apare atunci toate operatiile trebuie oprite imediat.
Reparatiile la SLI trebuie sa fie efectuate doar de personal calificat.

4.5.5 Intrerupatoare de limita

Intrerupator de limita la ridicare
Atunci cand intrerupatorul de limitare la ridicare este tras toate miscarile care duc la marirea
momentului de incarcare sunt oprite.

Intrerupator de limita la coborare
Daca pe tambur mai sunt lasate doar 5 infasurari de cablu, limitatorul de coborare a cablului va
stopa miscarea de desfasurare.

Puneti cheia in intrerupator (1). Apasati pe cheie si intoarceti-o spre dreapta. Trageti inapoi
suficient cablu cu ridicatorul.
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Intoarceti butonul de resetare (1) inapoi imediat (spre oprire) dupa care retrageti cheia. Accidente
se vor intampla daca sistemul SLI este lasat pe suprascriere.
Apasati butonul de eliberare (1).

4.5.6 Lumina la locul de munca

Luminile care sunt pe cabina operatorului de macara, pentru locul de munca, se pot porni si opri
cu un intrerupator tip balansoar (1).

4.5.7 Principalul cap de ridicare

Cablul principalului mecanism de ridicare poate fi folosit pentru lucrul cu bratul principal si
extensiile acesteia.
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Ridicarea
Miscati manerul de control drept (1) in spate.

Coborarea
Miscati manerul de control drept (1) in fata.
Viteza capului de ridicare poate fi reglat prin miscarea manerului si prin alternarea vitezei
motorului.

Viteza maxima (pentru ridicat si coborat)
Viteza maxima este schimbata cu un intrerupator actionat cu piciorul (2). Acest stil de ridicare,
trebuie folosit atunci cand nu exista incarcatura.

Reduceti viteza motorului inainte de a schimba pe viteza maxima. Viteza
motorului poate fi marita dupa ce s-a initiat modul de operare.

Cand munca s-a incheiat, intotdeauna sarcina trebuie coborata pe pamant.
Niciodata nu parasiti cabina operatorului atata timp cat aveti incarcatura in carlig.
Incarcaturile suspendate pot crea accidente.

Cablul nu se slabeste in timpul coborarii incarcaturii. Bucle se pot forma atunci pe tambur, care
mai tarziu pot cauza alunecari si implicit defectiuni cablului dincolo de repararea acestuia.
Cablul este rezistent la temperature joase. Daca carligul nu poate fi coborat la liber, prindeti o
greutate de el.
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Cand cablul este tras inapoi pe tambur, acest lucru trebuie sa se faca la viteza mica, deoarece
cablul este destul de rigid.
Cablul care se infasoara pe tambur poate fi monitorizat cu oglinda care se afla in spate.

Daca limitatorul de coborare este deconectat sau stricat este posibil ca tot cablul sa
fie dat jos de pe tambur. Pe masura ce tamburul continua sa se invarta, este posibil
ca, cablul sa se intoarca pe tambur dar in directia opusa si acest lucru poate duce la
ruperea cablului.

4.5.8 Rotirea la pornire

Stoparea permanenta a rotirii la pornire
1. Prin apasarea intrerupatomlui tip balansoar (1) din stanga elibereaza franarea permanenta a
rotirii la pornire.

2. Prin apasarea intrerupatorului tip balansoar (1) din dreapta se activeaza franarea permanent a
rotirii la pornire.
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Becul indicator (1) se aprinde atunci cand frana permanenta a rotirii este activata si se stinge
atunci cand este eliberata.

Frana permanenta a rotirii nu trebuie folosita ca frana a miscarii de rotirii.

Rotirea

Rotire catre stanga
Miscati manerul de comanda (1) catre stanga.

Rotire catre dreapta
Miscati manerul de comanda (1) catre dreapta.
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Viteza de rotire poate fi reglata cu manerul de comanda sau prin alternarea vitezei motorului.
Cand manerul de comanda este eliberat, miscarea de rotire incetineste pana cand se opreste.
Daca manerul de comanda este in pozitie centrala si daca frana nu este activata, suprastructura
poate fi mutate de forte externe pana cand isi gaseste propria pozitie.

Incetinirea miscarii de rotire
Miscarea de rotire poate fi incetinita, prin apasarea franei de serviciu (2) pentru rotire la avans.
Nota: atunci cand se apasa pe pedala de frana (2) se cauzeaza o OPRIRE DE URGENTA (care
apare doar in caz de pericol).

4.5.9 Ridicarea si coborarea bratul principal

Unghiul bratului principal poate varia intre – 2,60° si + 80° fata de orizontala, prin ridicarea si
coborarea bratului principal.

Ridicarea
Miscati manerul de comanda drept (1) in stanga.

Coborarea
Miscati manerul de comanda drept (1) in dreapta.

Viteza maxima (doar pentru ridicarea bratului)
Viteza maxima este pornita numai cu intrerupatorul operat cu piciorul (2).
Nota: daca bratul principal este extins la maxim (si telescopul extins) si nu poate fi ridicat dintr-o
pozitie plana, avand carligul liber, atunci carligul poate fi lasat pe pamant pentru a permite
ridicarea bratului.

Este complet interzis pentru a ridica incarcaturi prin ridicarea bratului principal,
deoarece sistemul SLI nu va functiona.

Cand este o sarcina in carlig, ridicarea bratului principal este o manevra care reduce momentul
de incarcare. Totusi, o greutate care este prea grea, este ridicata prin ridicarea bratului, va ridica
momentul incarcarii. In cazul unei supraincarcari, aceasta manevra nu va fi oprita de SLI.
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Depinzand de marimea incarcaturii si de lungimea bratului principal, sistemul SLI va opri
procesul de coborare, inainte ca acesta sa atinga o pozitie orizontala.
Cand este instalata un prelungitor, aceasta oprire va avea loc ceva mai devreme.
Fara nici un fel de incarcatura, bratul principal poate fi coborat pana la orizontala, chiar si cu
extensiile intinse la maximum.
Daca este instalata o extensie de brat, atunci acel segment trebuie retras inainte de a se ajunge in
pozitie orizontala.

4.5.10 Extinderea si retragerea bratul principal

Sectiunile telescopului I si II/III pot fi extinse/retrase in orice ordine. Sectiunile telescopice II si
III, pot fi doar extinse si retrase una dupa alta.

Cu intrerupatorul (1) selectati fie sectiunea telescopica I sau sectiunile telescopice II si III sa fie
extinse sau retrase.

Extindere
Se actioneaza manerul de comanda din stanga (2) in fata.

Retragere
Se actioneaza manerul de comanda din dreapta (2) in spate.

Viteza de extindere poate fi reglata cu manerul de comanda sau alternand viteza motorului.
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Nota: inainte ca sectiunea telescopica sa fie retrasa, bratul trebuie ridicat la cel putin 30°, altfel
cilindri telescopului nu sunt destul de puternici pentru a retrage sectiunile.

Viteza maxima (doar pentru extindere) a bratului
Viteza maxima se activeaza folosind actionarea butonului (3).
Distanta intre carlig si varful bratului principal se schimba atunci cand bratul este extins sau
retras. Desfasurati cablul atunci cand extindeti bratul principal si infasurati cablul atunci cand
retrageti bratul principal.
Nota: daca carligul ajunge la capat cand bratul este extins, atunci miscarea de extindere este
oprita imediat.

Daca carligul atinge pamantul in timp ce bratul este retras, atunci cablul va face
bucle pe tambur. Aceste lucruri pot face ca incarcatura sa alunece si cablul sa se
strice fara a mai putea fi reparat.

Aranjamentul telescopic al bratului este indicat pe afisajul SLI.
Daca o sectiune a telescopului este extinsa sau retrasa, atunci se va afisa simultan cu miscarea
schimbarea in lungimea sectiunii telescopului.

Exemplu:
Indicatiile ale aranjamentului telescopului pe afisaj

A

5,20 t

360°

0.0

0.5

0.5

Sectiune telescop I - extinsa de 0.0 ori (lungime fixa)
Sectiune telescop II - extinsa de 0.5 ori (lungime fixa)
Sectiune telescop III - extinsa de 0.5 ori (lungime fixa)

Daca 2 sectiuni de telescop sunt extinse la o lungime fixa, si a treia sectiune de telescop , extinsa
la o alta dimensiune , atunci se vor aplica tabelele pentru "brat principal lungimi intermediare".
Exemplu:
A

5,20 t

360°

035

050

000
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Sectiune telescop I - extinsa 35% (lungime intermediara)
Sectiune telescop II - extinsa de 50% (lungime fixa)
Sectiune telescop III - retrasa (lungime fixa)
Cand bratul este extins la o lungime fixa, aceste lungimi sunt afisate ca zecimale, pe afisaj.
Cand bratul este extins la o lungime intermediara, aceste lungimi sunt aratate in procente pe
afisaj.

Brat telescopic sectiune I
Brat telescopic sectiune II
Brat telescopic sectiune III

Brat principal
lungimi fixe
0.5
0.5
0.5

Brat principal
lungimi intermediare
0–50
50
0

Sectiunile telescopice pot fi extinse si cand sunt sub incarcatura. Doua sectiuni din cele 3 trebuie
sa fie la lungimi fixe inainte ca a treia sectiune sa fie extinsa.
Incarcatura care poate fi extinsa depinde totusi de :
- unghiul bratului principal
- lubrifierea dintre cele doua sectiuni
Nota: sectiunile telescopice ar trebui extinse pana la dimensiunile dorite inainte de ridicarea unei
incarcaturi. Ar trebui sa ridicati o incarcatura cu bratul doar atunci cand conditiile impun acest
lucru.

4.5.11 Miscari care pot fi efectuate in paralel

1. Rotire
2. Extindere
3. Rotire si extindere
4. Ridicarea/coborarea bratului principal
5. Ridicarea/coborarea bratului principal in rotire
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4.6 Mutarea comanda automacara din cabina operatorului de macara

4.6.1 Conducerea camionului macara din cabina operatorului

Daca macaraua trebuie sa fie condusa in susul si in josul pe pante cu o inclinatie
mai mare de 10%, atunci ea trebuie condusa din cabina soferului. Atunci cand
macaraua este condusa numai din cabina operatorului, doar al doilea serviciu de
franare functioneaza. Aveti grija sa nu se intample accidente.

1. Apasati intrerupatorul tip balansoar (1) din cabina soferului in jos pe pozitia B = "operare de
pe suprastructura"
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2. Mutati levierul (1) pentru trecerea directiei pe pozitia "conducere de pe suprastructura".
Levierul este situat pe partea stanga a sasiului, in spatele rezervorului de ulei hidraulic.
Mutati macaraua intr-una dintre urmatoarele pozitii de lucru.
3. Bratul principal este rotit pana in spatele macaralei (pozitie de lucru 0°) sau pana in fata
macaralei (pozitie transport 180°).

4. Suprastructura trebuie blocata cu un bolt. (1)

5. Frana permanenta a rotirii la deplasare (1) trebuie activata, (maneta de comanda trebuie
orientata spre dreapta).
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Urmatoarele comenzi sunt prevazute in cabina operatorului macaralei, pentru a opera cu aceasta:
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1. volanul
2. acceleratia
3. frana de serviciu (frana de picior)
4. frana permanenta pentru rotire la deplasare
5. schimbator de viteza
6. maner tragator pentru frana de parcare (frana de mana)
7. intrerupator tip balansoar pentru schimbarea directiei la puntea a doua
8. intrerupator tip balansoar pentru deblocarea directiei la puntea a doua
9. intrerupator tip balansoar pentru cuplarea mod conducere prima punte
10. bec indicator "frana permanenta pentru rotire deplasare"
11. bec indicator "suspensia pe ax blocata"
12. bec indicator "conducere pe prima punte activata"
13. bec indicator "directia pentru a doua punte deblocata"
14. bec indicator "frana de parcare"
15. bec indicator "circuit de franare II"
16. claxon
17. schimbator "directie pe a doua punte"
Cand automacaraua este condusa din cabina soferului, directia pe prima punte se realizeaza cu
ajutorul volanului. Atunci cand blocajul la directie este dezactivat, puntea a doua este
directionata folosind un intrerupator de sub volan.
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Conducerea primei punti

Directionarea puntii a doua
Faceti referire la Sectiunea "Directionare pe toate rotile, deplasarea crabului" pentru informatii
asupra conducerii macaralei cu toate rotile directionate sau in miscare "crab".
Inainte ca puntea a doua sa fie directionata, blocarea directiei trebuie dezactivata.
Apasati intrerupatorul de tip balansoar (2).
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Intrerupatorul de tip balansoar poate fi schimbat doar daca butonul de eliberare de deasupra este
apasat in acelasi timp .
Becul indicator (1) este aprins cand blocarea directiei este dezactivata.
Cand ati terminat manevrele in timpul directionarii pe toate rotile sau in deplasarea crabului,
resetati imediat directia la modul directiei normale cu puntea a doua blocata. Faceti referire la
"Activarea blocarii directionarii puntii a 2-a" din aceasta sectiune.

Becul indicator (1) trebuie sa fie stins cand vehiculul se deplaseaza pe drumuri.
Daca nu este asa se pot intampla accidente.

Selectati directia pentru puntea a doua cu intrerupatorul de tip balansoar (3).
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Directionarea pe toate rotile
Intrerupatorul apasat in partea de sus, becul indicator (1) este aprins.

Deplasarea crabului
Intrerupatorul apasat in partea de jos, becul indicator (2) este aprins.

Oprit
Intrerupatorul in pozitia centrala, puntea a doua nu poate fi directionata, blocarea directiei nu
este activata, becurile indicatoare (1) si (2) sunt stinse.
Ghidati puntea a doua cu intrerupatorul alternant (4) aflat sub volan.
Directia rotilor puntii a doua depinde de pozitia intrerupatorul balansoar (3), apasat in partea de
sus sau cea de jos.
Pozitia suprastructurii nu afecteaza directionarea.

Directionarea pe toate rotile
Apasati intrerupatorul balansoar (3) in partea de sus.
Daca intoarceti volanul si intrerupatorul alternant (4) in aceiasi directie (de exemplu volanul spre
stanga iar intrerupatorul spre dumneavoastra) automacaraua se intoarce cu o raza de intoarcere
mai mica. Rotile celor doua punti sunt rotite in directii diferite.

Deplasarea crabului
Apasati intrerupatorul balansoar (3) in partea de jos .
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Daca intoarceti volanul si intrerupatorul alternant (4) in aceiasi directie (de exemplu volanul spre
stanga iar intrerupatorul spre dumneavoastra) automacaraua se va misca in directie diagonala.
Rotile puntilor sunt rotite in aceiasi directie.

Nota: directionarea rotilor puntii 1 nu este afectata de intrerupatorul balansoar (3).

Activarea blocarii directiei pe puntea a doua

Blocarea directiei trebuie activate inainte ca vehiculul sa fie condos pe strazi.
- pozitionati rotile de pe puntea 1 in directie aproximativ dreapta;
- pozitionati rotile de pe puntea 2 in directie aproximativ dreapta cu intrerupatorul alternant (2);
- opriti intrerupatorul balansoar (4).

Cand boltul de blocaj al puntii a doua se activeaza, becul indicator (1) se va stinge.
- daca becul indicator nu se stinge, corectati pozitia rotilor cu ajutorul intrerupatorului balansoar
(2) pana cand becul indicator se va stinge;
- apasati intrerupatorul balansoar (3) pe pozitia centrala.

Blocarea directiei este activata iar directia este setata pentru a conducerea pe strada.

Daca opriti motorul inainte ca becul indicator (1) sa. fie stins, directia puntii a doua
nu va fi blocata.
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Cand motorul va fi repornit, directia va fi deblocata iar becul indicator (1) va fi aprins.
Aceasta conditie e periculoasa daca vehiculul este condus.

4.6.2 Configuratia pentru miscarea macaralei cu incarcatura

Automacaraua poate fi deplasata in modul liber la roti cu incarcatura.

Nota: automacaraua poate fi condusa incarcata din cabina operatorului (suprastructura);
recomandam, totusi, sa fie condus din cabina soferului.

Configuratia automacaralei trebuie sa fie precum urmeaza:
- bratul principal trebuie sa fie in spatele automacaralei;

- suprastructura trebuie sa fie blocata cu bolt (1);

pagina 131 / 194

Carte tehnica automacara KMK 2025
seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
- frana permanenta pentru echipamentul de rotire trebuie sa fie activata (maneta trebuie sa arate
inspre dreapta).

- becul indicator(l) este aprins cand frana echipamentului de rotire a macaralei este activata;
- setati modul de operare SLI in functie de tabelul capacitatii de ridicare "liber la roti";
- sectiunile telescopice ale bratului trebuie retrase sau maxim o sectiune poate fi extinsa;
- incarcatura trebuie legata pentru a nu se misca;
- suspensia puntii trebuie blocata.
Pentru a asigura ca incarcatura este distribuita egal deasupra ambelor roti ale puntii 1, se poate
schimba modul puntii in modul de plutire transversala.
- Apasati intrerupatorul balansoar (1) din cabina soferului.
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Modul de plutire transversala poate fi pornit doar cand macaraua este miscata cu incarcatura, si
nu poate fi pornit cand se lucreaza cu macaraua "libera pe roti". Suprastructura trebuie intoarsa
spre spatele macaralei si trebuie blocata. Daca nu se face asa, macaraua se poate rasturna.
- viteza de deplasare trebuie tinuta sub un maxim de 2 km/h
- din motive de securitate, cilindri stabilizatori trebuiesc extinsi cat se poate de mult; picioarele
cilindrilor nu au voie sa atinga pamantul cand macaraua se deplaseaza;

Inainte ca macaraua sa fie deplasata, verificati capacitatea solului de a sustine
greutatea.

Verificati ca macaraua sa fie dreapta in timpul deplasarii.
Verificati presiunea in roti. Daca e prea mica, cauciucurile se vor distruge mai repede, iar
macaraua se poate rasturna.

Deplasarea macaralei incarcate pe platforma pentru roata de rezerva
- indepartati roata de rezerva
- puneti incarcatura pe platforma si legati-o.
- viteza maxima de deplasare este de 10 km/h cu incarcaturi de pana la 10 tone.

4.7 Oprirea lucrului si destabilizarea macaralei

4.7.1 Oprirea lucrului

Cand opriti munca, intotdeauna coborati incarcatura pe pamant. Nu parasiti cabina
operatorului macaralei cand sunt incarcaturi suspendate. Acestea pot provoca
accidente.
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Daca munca e oprita pentru mai mult timp, retractati sectiunile telescopice ale bratului.

Activati frana permanenta a echipamentului de rotire al macaralei apasand intrerupatorul
balansoar (1) catre dreapta. Apasati intrerupatorul SLI pe pozitia OPRIT. Opriti motorul (2) si.
scoateti cheia din contact (3).

Daca lucrul cu macaraua este intrerupt pentru mai mult de 8 ore:

- rotiti maneta principala a bateriei (1) catre stanga
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Atentie: nu opriti niciodata bateria de la maneta cand motorul este inca pornit. Asteptati pana la
faza de racire a motorului si a sistemelor independente de incalzire ca sa opriti bateria de la
maneta.

4.7.2. Oprirea macaralei

- retrageti toate sectiunile telescopice ale bratului;
- rotiti suprastructura in directia de deplasare;
- coborati bratul principal pana cand carligul poate fi legat in fata cu cablul de retinere;
- plasati bratul pe suport, ruland cablul de ridicare;
- activati frana permanenta a mecanismului de rotire a macaralei;
- blocati suprastructura cu boltul;
- retrageti picioarele de calare si fixati aceste picioare cu bolturi;
- opriti motorul - sistemul independent de incalzire a cabinei operatorului;
- verificati in cabina operatorului macaralei (suprastructurii) ca directia puntii a doua sa fie
blocata; daca becul indicator este aprins, puneti intrerupatorul balansoar pe "oprit";
- deconectati intrerupatorul SLI (Indicator de Incarcare in Siguranta) din cabina operatorului
macaralei;
- scoateti cheia din contact in din cabina operatorului macaralei;
- intoarceti valva de intoarcere pentru ghidarea din cabina soferului si securizati-o cu un bolt;
- de la intrerupatorul balansoar schimbati din modul de conducere din cabina soferului pe pozitia
"operare din cabina";
- deblocati suspensia;
- verificati in cabina soferului ca directia puntii a doua sa fie blocata; daca becul indicator este
aprins, schimbati intrerupatorul balansoar pe "oprit";
- opriti motorul vehiculului;
- scoateti cheia din contact din cabina soferului;
- daca macaraua nu va fi folosita mai mult de 8 ore opriti si bateria de la maneta.
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4.8 Prelungitor tip scara (echipament optional)

4.8.1. Conditii de transport ale prelungitoarelor tip scara

Extensiile de 8m\13m sunt depozitate pe latura bratului principal. Pentru a putea fi pusa in loc,
extensia trebuie rotita in fata sfarsitului sectiunii telescopice III.

Sectiunile de 5 metri si 8 metri sunt conectate intre ele cu boltul (1). Sectiunea de 8 metri este
conectata la sectiunea non-telescopica a bratului principal cu bolturile (2) si (3).
Sina apropiata (5) este pliata si securizata cu boltul (4).
Sectiunea de 5 metri este conectata la sina cu boltul (6).
Sectiunile de 5 si 8 metri sunt conectate impreuna la punctul de pivotare cu bolturile (7) si (8).
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4.8.2. Conditii de stabilitate ale automacaralei pentru punerea si scoaterea prelungitoarelor

Instalati doar extensiile si placile de montare care au acelasi numar de serie ca si
camionul macara.

Sistemul SLI este setat doar pentru aceste prelungitoare.
Daca se vor instala alte extensii, macaraua poate functiona gresit ducand la distrugerea acesteia
inainte de instalarea extensiilor stabilizati camionul macara cu ajutorul cilindrilor stabilizatori.
In timpul instalarii grinzii exterioare, folositi o scara extensibila dubla.
In functie de spatiul avut, invartiti suprastructura lateral si in spate. Retrageti total sectiunile
telescopice si coboriti bratul cat puteti de mult.

4.8.3 Instalarea extensiei (prelungitorului) de 8 metri pe bratul principal

Cand sectiunea extensie de 8 metri este folosita, cea de 5 metri ramane prinsa cu boltul pe
laterala sectiunii non-telescopice a bratului principal.

Indepartati boltul (2) care tine sina si apoi departati-o de brat tinand cu mana de partea de jos
pentru a nu cadea.
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Ridicati sina in pozitie orizontala si fixati boltul (1) in gaura, apoi asigurati blitul cu un stift de
retinere.
Verificati ca sectiunea de 5 metri sa fie prinsa cu boltul (2) de sina si verificati ca boltul sa fie
asigurat cu un stift de retinere.

Urcati pe bratul principal: scoateti boltul (1) din punctul de conexiune (2) dintre sectiunile de 5 si
8 metri si fixati boltul (1) la punctul de conexiune (3) dintre sectiunea non-telescopica a bratului
principal si sectiunea de 5 metri. Asigurati boltul cu un stift de retinere.
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Verificati ca amandoua bolturile (1) si (2) dintre grinda extensie si sectiunea non-telescopica a
bratului sa fie introduse corect si asigurate cu bolturi de retinere.

Verificati cablul pentru limita ridicare la grinzile de 8 si 5 metri sa fie deconectat. Cablul de la
sectiunea de 5 metri trebuie bagat in gaura (1).
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Atasati o funie de ghidare (3) sectiunii de 8 metri pentru a roti grinda in siguranta.

Indepartati ambele bolturi (1) si (2) dintre extensiile de 5 si de 8 metri. Bolturile de care nu e
nevoie se vor pune in gaurile (3) din partea de sus a sectiunii grindei de 5 metri si apoi se vor
securiza aceste bolturi cu bolturi de retinere.
Se invarte grinda in exterior pana cand gaurile (1) si (6) sunt aliniate cu gaurile (3) si (5) de pe
bratul principal.
Indepartati ambele bolturi (2) si (4) din suporturile (7) si (8).
Fixati bolturile in partea de sus si in cea de jos a gaurilor dintre extensia de 8 m si sectiunea
telescopica III. Securizati bolturile cu bolt de retinere.
Indepartati bolturile (1) si (2) de la legaturile pivotante dintre sectiunea de 8 metri si sectiunea
non-telescopica a bratului principal.
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anul fabricatiei: ............
Deplasati grinda prelungitoare de 8 m in fata bratului principal folosind cablul de ghidaj. Gaurile
(2) si (6) de la baza grinzii-extensie trebuie sa fie aliniate cu lagarele (1) si (5), amandoua
apartinand bratului principal.

Nota: pentru a roti extensia de 8 metri trebuie sa aplecam automacaraua folosind cilindri
stabilizatori si inclinand bratul principal putin, astfel incat sa nu fie orizontal.

Indepartati ambele bolturi (3) si (4) din suporturile (7) si (8).
Inserati prima oara boltul superior (3), apoi pe cel inferior (4) in cele doua lagare dintre extensia
de 8 metri si sectiunea telescopica III. Asigurati bolturile cu bolturi de retinere.
Nota: boltul mai lung (4) trebuie introdus in lagarul inferior.
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Desurubati priza de scurtcircuit (1) de pe cutia de distributie a bratului principal.
Desurubati priza (2) din dulia de figuratie de la baza grinzii de extensie de 8 metri.

Insurubati priza (1) in panoul de distributie de pe bratul principal.
Insurubati priza de scurt-circuit (2) in dulia de la baza grinzii de 8 metri.
Desfasurati cablul. Treceti cablul peste scripetelede la baza grinzii de extensie pana la cel din
varful ei.
Nota: daca doriti sa lucrati cu extensia in unghi, trebuie sa o aplecati la acest pas, inainte de a
trece la urmatorii pasi.
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anul fabricatiei: ............

Treceti cablul peste cei doi scripeti (1) si (2).
Prindeti cablul de carligul bratului macaralei sau de blocaj. Cablul poate fi trecut o data sau de
doua ori prin grinda de extensie de 8 metri.
Atarnati o greutate de limita la maneta de limitare.
Treceti cablul prin maneta de limitare a greutatii limita.
Readuceti sina de la sectiunea non-telescopica a bratului la pozitia de transport. Securizati cu un
bolt de retinere.

4.8.4 Instalarea extensiei de 13 metri pe bratul principal

Cand e nevoie de extensia de 13 metri, cea de 5 metri e intoarsa langa cea de 8 metri in fata
bratului principal.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
Indepartati boltul (2) care tine sina (1) si apoi departati prelungitorul de brat tinand cu mana de
partea de jos pentru a nu cadea.

Ridicati sina in pozitie orizontala si fixati boltul (1) in gaura, apoi securizati boltul cu un bolt de
retinere.
Indepartati boltul (2) care conecteaza sectiunea de 5 metri la sina.

Urcati pe bratul principal.
Verificati boltul (1) din punctul de conexiune dintre sectiunile de 5 si 8 metri care trebuie sa fie
fixat si securizat cu bolt de retinere.
In lagarul (2) dintre sectiunea non-telescopica a bratului si sectiunea de 5 metri, nu trebuie sa fie
nici un bolt fixat.
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anul fabricatiei: ............

Verificati daca amandoua bolturile (1) si (2) dintre grinda extensie si sectiunea non-telescopica a
bratului sunt introduse corect si asigurate cu bolturi de retinere.

Verificati cablul sa fie deconectat.
Cablul de la sectiunea de 5 metri trebuie bagat in gaura (1)
O priza de scurt-circuit (2) trebuie fixata in cutia de distributie a extensiei de 8 metri.
Atasati un cablu de ghidare (3) sectiunii de 8 metri pentru a roti grinda in siguranta.
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Verificati ca amandoua bolturile (1) si (2) sa fie fixate in punctul de pivotare dintre sectiunile de
5 si 8 metri si ca sunt securizate cu bolturi de retinere. Puneti cele doua bolturi (3) si (4) care nu
e nevoie sa stea in gauri (5) pe partea superioara a sectiunii de 5 metri si securizati-le cu bolturi
de retinere.

Se invarte grinda in afara pana cand gaurile (1) si (6) sunt aliniate cu gaurile (3) si (5) de pe
bratul principal.
Indepartati ambele bolturi (2) si (4) din suporturile (7) si (8).
Fixati bolturile in partea de sus si in cea de jos a gaurilor dintre extensia de 8 m si sectiunea
telescopica III. Securizati bolturile cu bolt de retinere.

pagina 146 / 194

Carte tehnica automacara KMK 2025
seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............

Indepartati bolturile (1) si (2) de la legaturile pivotante dintre sectiunea de 8 metri si sectiunea
non-telescopica a bratului principal.

Deplasati grinda extensie de 8 metri impreuna cu cea de 5 metri in fata bratului principal
folosind cablul de ghidaj. Gaurile (2) si (6) de la baza grinzii-extensie trebuie sa fie aliniate cu
lagarele (1) si (5), amandoua apartinand bratului principal.
Nota: pentru a roti grinda extensie, trebuie sa aplecam automacaraua folosind cilindrii
stabilizatori si inclinand bratul principal putin, astfel incat sa nu fie orizontal.
Indepartati ambele bolturi (3) si (4) din suporturile (7) si (8).
Introduceti mai intai boltul superior (3), apoi pe cel inferior (4) in cele doua lagare dintre
extensia de 8 metri si sectiunea telescopica III. Securizati bolturile cu bolturi de retinere.
Nota: boltul mai lung (4) trebuie introdus in lagarul inferior.
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Desurubati priza de scurtcircuit (1) de pe cutia de distributie a bratului principal.
Desurubati priza (2) din dulia de la baza grinzii de extensie de 8 metri.

Insurubati priza (1) in panoul de distributie de pe bratul principal.
Insurubati priza de scurt-circuit (2) in dulia de la baza grinzii de 8 metri.
Indepartati funia de la sectiunea de 8 metri si atasati-o celei de 5 metri pentru a putea trage
grinda mare in siguranta.
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Scoateti boltul (1) din punctul de conexiune dintre grinzile de extensie de 5 metri si 8 metri.

Deplasati grinda extensie de 5 metri in fata celei de 8 metri folosind cablul de ghidaj.
Gaurile (2) si (7) de pe sectiunea de 5 metri trebuie aliniate cu lagarele (3) si (5) de pe sectiunea
de 8 metri.
Luati bolturile (4) si (6) din suportul (1).
Fixati bolturile in lagarele de sus si de jos intre extensiile de 5 si 8 metri. Securizati-le cu bolturi
de retinere.
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Desurubati priza de scurtcircuit (1) de pe cutia de distributie a sectiunii de 8 metri.
Desurubati priza (2) din dulia de la baza grinzii de extensie de 5 metri.

Insurubati priza (1) in panoul de distributie de pe grinda de 8 metri.
Insurubati priza de scurt-circuit (2) in dulia de la baza grinzii de 5 metri.
Desfasurati cablul. Treceti cablul peste scripetelede la baza grinzii de extensie pana la cel din
varful celei de 8 metri.
Nota: daca doriti sa lucrati cu extensia in unghi, trebuie sa o aplecati la acest unghi, inainte de a
trece la urmatorii pasi
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Treceti cablul de ridicare peste scripetele din varf (1). Prindeti cablul de carligul bratului
principal.
Atarnati o greutate de limitare la maneta de limitare a extensiei de 13 metri.
Treceti cablul prin maneta de limitare a greutatii limita.
Readuceti sina de la sectiunea non-telescopica a bratului la pozitia de transport. Securizati cu un
bolt de retinere.

4.8.5 Inclinarea grinzii de extensie de 8 metri sau a celei de 13 metri.

Pentru urmatoarea operatie, suprastructura trebuie sa fie in pozitie de lucru in spate
(la 0°), altfel poate sa se rastoarne.

Pentru a inclina extensia, partea superioara a sectiunii de 8 sau 13 metri trebuie sa atinga
pamantul.
Fixati amandoua bolturile in gaurile corespunzatoare pentru inclinatia dorita de 15° sau 30°.
Securizati cu bolturi de retinere
Readuceti automacaraua la orizontala cu cilindrii stabilizatori.
Rotile nu au voie sa atinga solul in timp ce automacaraua este aplecata, altfel poate
sa se rastoarne.

Nota: pentru a putea ridica bratul principal si a retrage sectiunile telescopice, sistemul SLI
trebuie dezactivat.
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Ridicati bratul principal pana cand scripetele din varful grilajului extensie este deasupra
pamantului.
Retrageti complet bratul principal.

Dupa ce grilajul extensie a fost inclinat, este esential ca intrerupatorul cu cheie al
opririi SLI sa fie inchis si cheia scoasa afara.

Daca SLI nu este oprit, se pot produce accidente.

Apasati butonul de eliberare (1).

4.8.6 Ridicarea bratului principal

Setati modul de operare al SLI (Indicator de Incarcare in Siguranta) (lungime, unghiul extensiei).
Setati modul de rulare pe SLI (numar de caderi).
Ridicati bratul principal cu grinda extensie la un unghi de aproximativ 45°.
Nota: pentru a putea ridica bratul, sistemul SLI trebuie dezactivat.
Extindeti sectiunile telescopice pana bratul principal este asa cum e cerut.

4.8.7 Lucrul cu bratul ridicat

Miscarile de ridicare, coborare, etc, sunt indeplinite ca pentru bratul principal.

pagina 152 / 194

Carte tehnica automacara KMK 2025
seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
Nu este permisa extinderea\retractarea unei sectiuni telescopice a bratului principal
cu o incarcatura in timp ce se lucreaza cu prelungitor.

4.8.8 Demontarea extensiei bratului principal

Retrageti total toate sectiunile telescopice cu bratul principal ridicat.
Coborati bratul principal pana cand extensia nu atinge pamantul.
Indepartati greutatea de la intrerupatorul de limitare a ridicarii, si dezlegati carligul bratului
principal sau blocajul carligului.
Luati cablul de ridicat de pe scripetele din varf.
Daca s-a lucrat cu grinda extensie la 15 ° sau la 30° continuati ca la sectiunea 4.8.5.
- extindeti o sectiune telescopic a bratului principal suficient de mult (procedati ca si cum ar fi un
asamblu de extensii);
- miscati automacaraua cu ajutorul cilindrilor stabilizatori, sau coborati bratul principal, pana
cand capul extensiei atinge pamantul;
- retrageti bolturile din gaurile B si C din legatura pentru alternarea bratului principal;
- lasati bratul principal si mai mult pana cand bolturile pot fi introduce in gaurile A in pozitia 0°
- reveniti cu automacaraua la pozitia orizontala folosind cilindrii stabilizatori
- retrageti bratul principal
Continuati cu pasii descrisi in sectiunile 4.8.3 si 4.8.4 in ordine inversa pentru a "impaturi"
extensia langa bratul principal.
Extensia trebuie sa fie in urmatoarea pozitie pentru a putea fi transportata pe langa bratul
principal.
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Ambele bolturi (1) si (2) din partea rotitoare dintre partea nontelescopica a bratului principal si
extensia de 8 m, trebuie introduse si asigurate cu stifturi pentru a nu se retrage.

Boltul (1) intre sectiunea de 5 m si cea de 8m trebuie introdus si asigurat cu un stift.

Bolturile (1) si (2) de pe partea pivotanta, intre sectiunile de 5m si 8m trebuie sa fie introduse si
asigurate cu un stift fiecare. Bolturile (3) si (4) trebuie sa fie asigurate cu stifturi ca sa nu cada.

pagina 154 / 194

Carte tehnica automacara KMK 2025
seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............

Boltul (1) intre sectiunea de 5m si sina de deplasare trebuie sa fie introdus si asigurat cu un stift.
Sina de deplasare trebuie sa fie stransa si boltul (2) trebuie sa fie introdus si asigurat cu un stift.

4.9 Sistemul de incalzire pentru cabina operatorului macaralei

4.9.1 Incalzirea cabinei operatorului

Cabina operatorului macaralei este incalzita cu ajutorul unui sistem independent. Caldura este
produsa prin arderea unui combustibil aflat intr-un rezervor din spatele cabinei operatorului
macaralei. Sistemul de incalzire functioneaza cu ajutorul sistemului electric al macaralei.
Incalzitorul poate fi folosit cand macaraua merge sau cand este oprita.

Folosirea sistemului de incalzire din cabina, atunci cand macaraua este oprita duce
la descarcarea bateriilor.

Incalzirea poate fi pusa, pe incalzire cu aer proaspat sau incalzire cu aer recirculat.
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Modul dorit se seteaza cu ajutorul unei manete si cablu de control (1):
- maneta netrasa: aer proaspat
- maneta trasa: aer recirculat

Acoperisul de sticla poate fi ridicat pentru a se crea ventilatie.
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CAPITOLUL 5
INSTRUCTIUNI IN CAZ DE DEFECTIUNI
AUTOMACARA KMK 2025
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5. Proceduri in cazul defectiunilor
Masurile descrise in aceasta sectiune sunt pentru a ajuta operatorul macaralei. Acestea nu
necesita unelte speciale si pot fi executate si fara cunostinte de specialist.

Efectuati doar masurile care sunt descrise in aceasta sectiune. Daca problemele
persista, acestea trebuie efectuate de catre personal calificat sau de catre centru
Krupp Service.
Daca aveti vreun dubiu ca macaraua nu ar functiona corect sau nu e in siguranta la conducere,
trebuie sa opriti imediat lucrul sau sa va opriti din deplasare.
Nota: alte probleme care pot fi duse la bun sfarsit de catre personal calificat sunt descrise in
manualul de instructiuni.

5.1 Defectiuni ale sasiului

5.1.1 Proceduri in cazul unei defectiuni in timpul deplasarii in trafic

Regulile de trafic spun ca vehiculele care se defecteaza in timpul deplasarii din cauza unor
defectiunii mecanice sau a altor cauze, atata timp cat sunt in trafic, trebuie sa fie indicate
folosindu-se caile legale.

In cazul unei defectiuni urmati urmatoarele proceduri:
- ramaneti calm
- opriti vehiculul avand mare atentie la traficul din spatele dumneavoastra
- aduceti vehiculul oprit intr-un loc unde e in siguranta pentru dumneavoastra, pentru vehicul si
pentru trafic.

Pe cat posibil evitati sa va opriti in tunel, sau in curba pentru a evita accidentele.

- asigurati vehiculul
- porniti luminile de avarie
- indicati ca vehiculul este stricat, si prindeti o semnalizare in spate, intr-un loc unde credeti ca
va putea fi observant de catre traficul din spate
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- puneti o centura in zona :
a). puneti un triunghi de avertizare
b). puneti o lampa de avertizare

Triunghiul de avertizare sau lampa trebuie pusa in spatele zonei, in fiecare punct,
pentru a fi sigur ca traficul nu se va lovi de obiectul intalnit.

- trebuie sa informati autoritatile daca suferiti o defectiune pe autostrada
- incercati sa remediati problema singur.Daca acest lucru nu este posibil, informati un centru de
service.

Nu este permis sa va ocupati de nici cea mai mica defectiune atata timp cat sunteti
in tunel. Se pot intampla accidente.

5.1.2 Remorcarea automacaralei

Daca automacaraua trebuie remorcata, este necesar sa se urmeze urmatoarele instructiuni:
- remorcarea nu este permisa pe autostrazi; asteptati instructiuni de la autoritati;
- remorcarea se poate face doar cu ajutorul unui cablu de remorcare;
- lungimea maxima a vehiculului remorcat, al remorcherului si al cablului de remorcare nu are
voie sa depaseasca 25 m;
- daca motorul, directia si franele de serviciu functioneaza atunci automacaraua poate fi
remorcata si de un vehicul mai mic;
- daca motorul, directia si franele de serviciu nu functioneaza in conditii de siguranta atunci
automacaraua poate fi remorcata doar de un vehicul special;

Daca sistemul de franare de serviciu nu functioneaza, atunci automacaraua nu poate
fi franata decat de vehiculul care il remorcheaza. Asadar trebuie sa conduceti cu cea
mai mare grija ca sa nu apara accidente.

In cazul in care motorul este stricat si nu functioneaza, avand imobilizat sistemul
independent de directie, atunci vehiculul poate fi ghidat doar cu ajutorul pompei de
directie.
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- viteza maxima de remorcare este de 20 km/h; camionul nu poate fi remorcat pentru mai mult de
50 km;

Pompa de directie de urgenta nu functioneaza atunci cand arborele cardanic este
scos, asa ca directia nu mai e asistata, ceea ce face ca volanul sa fie greu de intors.
Pot aparea accidente.

Supliment de aer comprimat in cazul unei defectiuni la motor

Luati capacul de praf (2) si conectati un furtun la iesirea filetata (1) care trebuie sa fie conectat la
cuplajul "cap" al vehiculului de remorcare.
Iesirea filetata (1) se afla in partea din stanga a vehiculului, sub bara din fata a cilindrului
stabilizator.

In timpul remorcarii, verificati suplimentul de aer comprimat in circuitele de
franare I si II. Presiunea in timpul remorcarii trebuie sa fie de cel putin 6 bari.
Becul de avertizare pentru circuitele de franare nu trebuie sa fie aprinse.

Supliment de putere
Porniti intrerupatorul bateriei principale si aprinderea.
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Unitatea de viteza
- intrerupeti linia de conducere pe prima punte;
- deblocati toate blocajele diferentiale;
- schimbati treapta la nivelul neutru (N);

Motorul diesel
Daca motorul diesel e in parametri de functionare, porniti-l.

Frana de parcare
Eliberati frana de parcare. Becul indicator "frana de parcare" se va stinge.

Daca becul indicator nu se stinge, suplimentul de presiune in circuitul de frana este
3 sau mai jos. Ridicati suplimentul de presiune asteptand cateva minute cu motorul
pornit sau cu cablul de transfer prins de vehiculul care remorcheaza si care are
motorul pornit.

Eliberarea frana de parcare mecanica

Frana de parcare poate fi eliberata mecanic, daca nu poate fi eliberat pneumatic.
Poate sa fie eliberata mecanic pentru a remorca camionul macara.

Eliberati cilindrii arcuiti a puntii a doua dupa cum urmeaza:
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- desurubati surubul hexagonal (1) pana cand surubul atinge cilindrul arcuit;
- continuati desurubarea surubului hexagonal (1) pana cand frana de pe roata este eliberata;

Cand automacaraua este desprinsa de remorcare, cilindrii de frana trebuie deblocati
imediat.

Procedura de remorcare
Vehiculul de remorcare trebuie sa porneasca incet.

Miscarea necontrolata sau un start puternic pot strica sasiul

Deblocarea cilindrilor de frana

Acest lucru trebuie facut doar de catre personal calificat si autorizat care a fost deja
format pentru astfel de interventii.

- securizati vehiculul impotriva rostogolirii;
- umpleti sistemul de aer comprimat (becurile de avertizare ale circuitelor de franare I si II
trebuie sa fie stinse);
- nu activati frana de servici;
- eliberati frana de parcare;
- insurubati surubul hexagonal (1) la maxim;
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- strangeti foarte tare surubul cu o forta de 40 + 10 Nm;
- faceti un mic test functional cu franele de parcare.

5.1.3 Inceperea remorcarii

Motorul transportorului nu poate fi pornit prin remorcare.

5.1.4 Schimbarea cauciucurilor

Daca aveti o intepatura in timp ce conduceti:
- opriti vehiculul, fiind foarte atent la traficul din spate;

Volanul este de asteptat ca sa joace. Tineti volanul cu ambele maini.

- selectati o zona cat mai dreapta pentru schimbarea cauciucurilor; alegeti o zona care sa
reprezinte cea mai mica obstructie traficului si nu este nici un fel de pericol la schimbarea
cauciucului;
- inconjurati vehiculul si zona din jurul lui cu banda;

Schimbarea cauciucului fara echipament de ridicare adecvat este periculoasa. Fiti
foarte atenti sa nu provocati accidente.

Daca este posibil schimbati cauciucul doar cu ajutorul unui asistent.

Puteti sa ridicati roata de rezerva din suport cu ajutorul macaralei sau cu ajutorul
echipamentelor de ridicare. Automacaraua trebuie sa fie suportata cu ajutorul
cilindrilor de stabilizare pentru aceasta manevra, altfel macaraua se poate rasturna.

Indepartarea rotii
- activati frana de parcare;
- blocati suspensia;
- folosind cilindrii stabilizatori, ridicati automacaraua pana cand roata care trebuie sa fie
schimbata este chiar deasupra pamantului;
- desurubati bolturile rotii si scoateti placutele de presiune;
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- scoateti roata de pe bolturi, miscand, daca este necesar; asigurati-va ca nu produceti nici un fel
de stricaciune bolturilor cand faceti acest lucru.

Daca roata aluneca de pe suport, dati-va inapoi repete, altfel pot aparea accidente.

Fixarea rotii de rezerva

Inainte de fixare verificati cauciucul, bolturile rotii, placutele de presiune, etc,
pentru a va asigura ca nu sunt deteriorate.

Partile care sunt deteriorate nu trebuie fixate, altfel pot aparea accidente.
Intotdeauna fixati roata de rezerva originala de la producator.
- aplicati o mica cantitate de vaselina pe bolturile rotii;
- pozitionati roata vertical pe suport;
- extindeti si retrageti cilindrii stabilizatori pana cand gaurile din suportul rotii se aliniaza cu
bolturile rotii;
- asigurati-va ca suprafata de fixare dintre bolturile rotii si janta este curata;
- impingeti roata pe bolturile rotii, miscand, daca este nevoie; asigurati-va ca nu ati creat nici un
fel de stricaciune bolturilor rotii in timp ce ati facut acest lucru;
- fixati placuta de presiune pe partea de sus si de jos a bolturilor rotii si strangeti capacele cu
mana;
- fixati placutele de presiune ramase pe bolturile rotii si strangetile cu mana;
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anul fabricatiei: ............
- folosind o cheie, strangeti capacele incrucisat in 3 etape, in ordinea afisata:
a). prima etapa: 200 Nm
b). a doua etapa: 400 Nm
c). a treia etapa: vedeti sectiunea roti

Strangeti din nou capacele rotii dupa o distantaacondusa de 50 km si apoi dupa 150
km.

Plasarea rotii de rezerva pe platforma s
- plasatii roata de rezerva pe platforma sasiului

Daca doriti sa fixati roata de rezerva folosind automacaraua trebuie sa activati
sistemul de blocare a suspensiei, altfel macaraua se poate intoarce invers.

- plasati bara de retinere (1) in interiorul rotii;
- puneti suruburile de fixare (2) in bara de retinere si strangeti aceste suruburi cu mana;
- asigurati si strangeti surubul cu o tija metalica si un lacat.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
5.1.5 Sistemul electric

F1

- grup de sigurante F1

F2

- grup de sigurante F2

F3

- grup de sigurante F3

F4

- grup de sigurante F4
Destinatia in circuitul
diagramelor: F1

Marimea
(A)

Functia
directionarea puntii spate, a cilindrilor stabilizatori,
incalzitor aditional
pornire (suprastructura), iluminarea cabina, contact
usa, lumina frana

1

10

2

10

3

10

lumini de pericol, intrerupator multifunctional

10

tahometru, contor ore operare

5

10

pornire transportor, pornire motor

6

10

lampa de ceata din spate

4
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............

Destinatia in circuitul
diagramelor: F2

Marimea
(A)

1

10

2

10

3

10

intregul brat - lumina principala, stanga

4

10

intregul brat - lumina principala, dreapta

5

10

conducere - lumina principala, stanga

6

10

conducere - lumina principala, dreapta

Destinatia in circuitul
diagramelor: F3

Marimea
(A)

Functia

1

10

lumini instrumente, sistem de suspensii, directia puntii
spate, reductor viteza

2

10

contor drum, aerisire

3

10

4

10

5

10

intrerupator lumini de avertizare, radio

6

10

convertor- ulei presiune, convertor temperatura,
presiune ulei - motor etc

Destinatia in circuitul
diagramelor: F4

Marimea
(A)

1

10

2

10

3

10

circuit frana I, uscator aer, frana motor, iesiri separate

4

10

voltmetru baterie, bec pentru directie blocata puntea
II, becuri pentru blocaje diferentiale

5

10

blocaj diferential, activarea conducerii I punte

6

10

electronice, schimbator viteze - sasiu, schimbator
viteze - suprastructura

Functia
luminile de pozitie fata (stanga), lumini de parcare
(stanga), lumini pozitie spate
lumini de parcare (dreapta), lumini pozitie fata, priza
spate

activarea puntii I, blocajele diferentiale ale puntii I si
II, lumini revers
sistem de blocare a suspensiei pe ax, incalzire oglinzi,
girofar

Functia
bec pt sistem blocare suspensie pe ax, schimbator
viteza
stergatoare parbriz si sistem spalare, circuite de
franare I si II, aprindere - suprastructura
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
Grup de sigurante in locul de depozitare din spatele bateriilor

F5

- grup sigurante F5

F6

- grup sigurante F6

Destinatia in circuitul
diagramelor: F5

Marimea (A)

1

5

2

16

Destinatia in circuitul
diagramelor: F6

Marimea (A)

1

60

inel rotire (suprastructura)

2

50

protectia principala a sigurantei pentru intrerupator
pornire

Functia
ceas tahograf

Functia

Niciodata sa nu reparati o siguranta arsa, cu nailon, cu fire sau cu staniol, exista
riscul aparitiei focului.

Intotdeauna schimbati sigurantele care s-au ars cu sigurante de aceeasi dimensiune.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
5.1.6 Defectiuni – motor diesel

Defectiune
Motorul nu porneste

Cauza

Actiune

Intrerupatorul bateriei principale nu e
Vedeti sectiunea 3.4.9
pornit
Pornirea nu e activata

Vedeti sectiunea 3.4.11

Schimbatorul nu e pe pozitie neutra

Vedeti sectiunea 3.4.17

Frana de parcare nu e activata

Vedeti sectiunea 3.4.17

Sistemul pentru schimbarea modului
de ghidare setat pe "operare din
Vedeti sectiunea 3.4.12
cabina operatorului"
Temperatura de afara este prea mica

Vedeti sectiunea 3.3.3

Baterie descarcata

Schimbati bateriile

Rezervor carburant gol

Vedeti sectiunea 3.4.21 si
sectiunea 5.1.7

Motorul nu porneste
Motorul nu porneste

Prea putin lichid de racire
Prea putin ulei in schimbatorul de
viteze

Temperatura lichidului de
racire a motorului prea mare Schimbatorul de exterior murdar

Cureaua pentru pompa lichidului de
racire
Presiunea uleiului prea mica
Prea putin ulei in motor
Motorul nu poate fi oprit
prin apasarea butonului
„STOP motor”

Siguranta F 2/9 UW (transportor)
arsa

Lichid de racire de cea mai
buna calitate
Verificati uleiul si daca este
necesar realimentati
Curatati in afara
schimbatorului de caldura
Intariti cureaua, cititi
instructiunile MercedesBenz
Verificati nivelul uleiului si
daca este necesar
realimentati
Opriti motorul cu cablul
„STOP motor”
Verificati siguranta si daca
este cazul se inlocuieste
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
5.1.7 Golirea sistemului de carburant

1. slabiti surubul de aerisire de pe filtrul de carburant (nu il desfaceti de tot);
2. operati manual pompa pana cand nu mai sunt bule de aer in carburant care sa scape din filtru;
3. strangeti surubul de aerisire de pe filtru;
4. slabiti surubul de aerisire de pe pompa de injective a carburantului;
5. operati manual pompa pana cand nu mai sunt bule de aer in carburant care sa scape din pompa
de injective;
6. strangeti surubul de aerisire de pe pompa de injectie;
7. porniti motorul.

Sistemul de alimentare cu combustibil
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
5.1.8 Defectiuni – schimbator de viteze

Defectiune

Temperatura uleiului in
schimbator prea mare

Cauza

Actiune

Prea putin ulei

Verificati nivelul uleiului si
umpleti daca este nevoie

Temperatura lichidului de
racire prea mare

Vedeti sectiunea 5.1.6

Schimbatorul blocat in pozitie
neutra (N)

Luati piciorul de pe acceleratie
Viteza motorului peste 900
rot/min

Pozitia neutra nu poate fi
actionata

Resetati viteza intermediara de
pe volan si setati viteza
motorului. Vedeti sectiunea
4.2.7
Lasati motorul sa mearga in
pozitie neutra. Consumatorii
Sistemul de aer comprimat nu secundari pot fi activati dupa
este umplut suficient
ce becul indicator pentru
presiunea aerului in circuitul I
s-a stins.
Sigurantele F l/2 sau F l/5 UW Verificati sigurantele si
sunt arse
inlocuiti daca trebuie

Motorul se gripeaza in timpul
conducerii

Prea putin ulei in cutia de
viteze

Verificati nivelul uleiului si
umpleti daca este nevoie

Cutia de viteze nu raspunde
atunci cand schimbatorul este
mutat

Defectiune in sistemul
electronic al cutiei de viteze

Opriti functionarea. Restartati
motorul.

Defectiune in sistemul
electronic al cutiei de viteze;
indicatorul incarcarii bateriei
este aprins, cand motorul
functioneaza

Strangeti cureaua pentru
alternator.
Opriti functionarea. Restartati
motorul.

Sigurantele F 2/12 UW, F l/5
UW sau F 4/6 sunt arse

Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
5.1.9 Defectiuni – diferential

Defectiune

Cauza

Actiune

Blocajul diferential nu poate fi
Suspensia blocata
activat
Tensiuni in sistemul de
transmisie

Deblocati suspensia. Vedeti
sectiunea 3.4.13
Schimbati in pozitie
neutra.
Lasati motorul sa functioneze
pe pozitie neutra. Consumatorii
Sistemul de aer comprimat nu secundari pot fi activati dupa ce
e umplut suficient
becul indicator pentru
presiunea aerului in circuitul I
s-a stins.
Sigurantele F 3/3 sau F 4/5
Verificati sigurantele si
UW sunt arse
inlocuiti daca e necesar.
Blocajul diferential nu poate fi Tensiuni in sistemul de
Conduceti automacaraua in fata
dezactivat
transmisie
si in spate incet.
Lasati motorul sa functioneze
pe pozitie neutra. Consumatorii
Sistemul de aer comprimat nu secundari pot fi activati dupa ce
e umplut suficient
becul indicator pentru
presiunea aerului in circuitul I
s-a stins.
Sigurantele F 3/3 sau F 4/5
Verificati sigurantele si
UW sunt arse
inlocuiti daca e necesar.
Deplasarea pe prima punte nu Tensiuni in sistemul de
Conduceti automacaraua in fata
poate fi activata sau
transmisie
si in spate incet.
dezactivata
Lasati motorul sa functioneze
pe pozitie neutra. Consumatorii
Sistemul de aer comprimat nu secundari pot fi activati dupa ce
e umplut suficient
becul indicator pentru
presiunea aerului in circuitul I
s-a stins
Sigurantele F 3/3 sau F 4/5
Verificati sigurantele si
UW sunt arse
inlocuiti daca e necesar.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
5.1.10 Defectiuni – directia

Defectiune
Directia celei de-a doua punti
nu poate fi deblocata

Directia celei de-a doua punti
nu poate fi blocata

Cauza

Actiune

Aduceti camionul intr-o linie
Tensiuni pe lungimea axului dreapta si conduceti-l pe o
distanta scurta.
Lasati motorul sa functioneze
pe pozitie neutra. Consumatorii
Sistemul de aer comprimat nu secundari pot fi activati dupa
e umplut suficient
ce becul indicator pentru
presiunea aerului in circuitul I
s-a stins
Sigurantele F 4/4, F l/1 sau F Verificati sigurantele si
3/1 UW sunt arse
inlocuiti daca e necesar.
Rotile nu sunt in pozitie
Intoarceti rotile spre stanga si
dreapta
spre dreapta.
Lasati motorul sa functioneze
pe pozitie neutra. Consumatorii
Sistemul de aer comprimat nu secundari pot fi activati dupa
e umplut suficient
ce becul indicator pentru
presiunea aerului in circuitul I
s-a stins.
Sigurantele F 4/4 , F l/1 sau F Verificati sigurantele si
3/1 UW sunt arse
inlocuiti daca e necesar.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............

Defectiune

Becul avertizor "supliment de
presiune pentru circuitul de
frana I si II” se aprinde in
timpul deplasarii sau nu se
stinge dupa ce motorul a pornit

Frana de parcare nu poate fi
eliberata; Becul indicator
"frana de parcare" nu se stinge;
Becul de avertizare "supliment
de presiune pentru circuitele de
frana I si II " e stins

Becul avertizor "fluid de frana"
se aprinde in timpul deplasarii

Cauza

Actiune

Presiunea aerului intr-unul din
Vehiculul poate fi condus incet
cele 2 circuite a scazut sub 5.5
pana la urmatorul service.
bari
Umpleti cu aer comprimat
rezervorul, prin alimentarea
Presiunea aerului in amandoua
exterioara.
circuitele a scazut sub 5.5 bari
Remorcati camionul folosind
un cablu de remorcare.
Lasati motorul sa ruleze in
pozitie neutra, cu frana de
mana activata, pana cand
presiunea in circuitul 3 este
Presiunea aerului in circuitul 3
suficienta.
este prea mica
Eliberati frana de parcare
mecanica.
Remorcati camionul folosind
un cablu de remorcare.
Vehiculul poate fi condus incet
Fluidul de frana intr-unul din
pana la urmatorul service.
cele 3 rezervoare este prea
Prima punte nu are putere de
mica
franare deplina.
Vehiculul poate fi condus incet
Fluidul de frana in toate cele 3 pana la urmatorul service.
rezervoare este prea mica
Prima punte nu are putere de
franare.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
5.1.11 Defectiuni – sistemul de directie

Defectiune

Cauza

Actiune

Verificati nivelul uleiului
hidraulic si umpleti daca e
Volanul rigid, sunete de
Prea putin ulei hidraulic in
nevoie.
spargere in timpul directiei
rezervor
Vehiculul poate fi condus incet
pana la urmatorul service.
Un bec de avertizare pentru
Verificati nivelul uleiului
circuitul de directie I sau II este
hidraulic si umpleti daca e
Prea putin ulei hidraulic in
aprins
nevoie.
rezervor
Vehiculul poate fi condus incet
pana la urmatorul service.
Vehiculul poate fi condus incet
Ambele becuri de avertizare
Ambele circuite de directie au pana la urmatorul service.
pentru circuitele de directie I
cedat
sau II sunt aprinse
Vehiculul nu poate fi condus.

5.1.12 Defectiuni – operarea picioarelor de calare de pe sasiu

Defectiune

Cauza

Actiune

Cilindrii stabilizatori si grinzile nu
Siguranta F 1/1 UW arsa
pot fi intinsi sau retrasi

Verificati siguranta si
inlocuiti daca e necesar.
Opriti functionarea din
Functionarea pornita in
cabina operatorului.
cabina operatorului
Sectiunea 4.7.1
Apasati butonul de urgenta.
Valvele solenoid sunt blocate
Sectiunea 5.1.13

5.1.13 Operatii de urgenta a supapelor solenoid

Acest grup de supape este localizat deasupra puntii II.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............

- eliberati roata de rezerva (1) de pe platforma;
- desurubati placa de protectie din mijloc (2).
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............

Nr.
crt.

Functie

Denumire a functiei
intrerupatorului

1

Valva de acumulare a presiunii

8Y1

2

Extinderea cilindrului stabilizator fata stanga

10Y1

3

Retragerea cilindrului stabilizator fata stanga

10Y5

4

Extinderea cilindrului stabilizator fata dreapta

10Y2

5

Retragerea cilindrului stabilizator fata dreapta

10Y6

6

Extinderea cilindrului stabilizator spate stanga

10Y3

7

Retragerea cilindrului stabilizator spate stanga

10Y7

8

Extinderea cilindrului stabilizator spate dreapta

10Y4

9

Retragerea cilindrului stabilizator spate dreapta

10Y8

10 Extinderea grinzii cilindrului stabilizator fata stanga

9Y1

11 Retragerea grinzii cilindrului stabilizator fata stanga

9Y5

12 Extinderea grinzii cilindrului stabilizator fata dreapta

9Y2

13 Retragerea grinzii cilindrului stabilizator spate dreapta

9Y6

14 Extinderea grinzii cilindrului stabilizator spate stanga

9Y3

15 Retragerea grinzii cilindrului stabilizator spate stanga

9Y7

16 Extinderea grinzii cilindrului stabilizator spate dreapta

9Y4

17 Retragerea grinzii cilindrului stabilizator spate dreapt

9Y8
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
5.1.14 Defectiuni – sistem de blocare a suspensiei

Defectiune
Blocajul suspensiei nu poate fi
activat sau dezactivat

Cauza

Sistemul de aer comprimat nu
e umplut suficient
Sigurantele F 3/1 sau F 3/4
UW sunt arse

Sistemul de aer comprimat nu
Sistemul transversal nu poate fi e umplut suficient
activat sau dezactivat
Siguranta F3/4 UW este arsa

Actiune
Lasati motorul sa ruleze in
pozitie neutra, cu frana de
mana activata, pana cand
presiunea in circuitul 3 este
destula.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.
Lasati motorul sa ruleze in
pozitie neutra, cu frana de
mana activata, pana cand
presiunea in circuitul 3 este
destula.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.

5.2 Defectiuni ale suprastructurii

5.2.1 Sistemul electric

F1

- grup sigurante F1

F2

- grup sigurante F2
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............

Destinatia in circuitul
diagramelor: F1

1

Marimea
(A)

Functia

25

racitor ulei motor

2

25

bec pentru blocare directie puntea II, bec pentru
sistemul de blocare a suspensiei pe ax, priza in panoul
de comenzi

3

15

cilindrii stabilizatori, radio, stergatoare parbriz
sistem de incalzire independent, stergator geam
acoperis, claxon, sistem interschimbabil de frana de
parcare
lumini pentru locul de munca, pompa pentru spalare
parbriz, lampa de citit
releu racitor ulei, sistem interschimbabil al sectiunilor
I, II si III

4

10

5

15

6

10

Destinatia in circuitul
diagramelor: F2

Marimea
(A)

1

10

sistem SLI, intrerupator limitator coborare, valve a
franei ridicatorului, valve SLI.

2

10

voltaj pentru SLI, viteza maxima

3

10

4

10

5

10

6

10

Functia

sistem independent de caldura, frana balansului la
pornire
lumina din tavanul cabinei, sistemul de incalzire
independent al motorului
becul pentru blocajul diferentialului, intrerupator
pentru blocajul directiei puntii II, bec pentru frana de
parcare, bec pentru circuit frana II, directie pe toate
rotile, schimbare conducere pe prima punte
intrerupator pornire

Niciodata sa nu reparati o siguranta arsa, cu nailon, cu fire sau cu staniol, exista
riscul aparitiei focului.

Intotdeauna schimbati sigurantele care au ars cu sigurante de aceiasi dimensiune.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
5.2.2 Sigurante SLI

Sigurantele SLI se afla in modulul SLI sip e transmitatorii de data.

Sigurantele din modulul SLI

Scoateti cele 4 suruburi de retinere (1) la (4), din partea din fata a modulului SLI, si scoateti
modulul.
Siguranta LMB1 (1) este in partea din spate a modulului.
Siguranta LMB2 (2) este in partea laterala a modulului.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............

Transmitatorii de date pot fi accesati, prin scoaterea celor 4 suruburi (2) si a capacului (1).
Exista cate o siguranta la fiecare dintre cele 4 cuti de transmitatori.

1. siguranta pentru transmitatorul unghiului bratului (partea de jos)
2. transmitatorul de date pentru lungimea sectiunii I a telescopului (partea de sus)
3. transmitatorul de date pentru lungimea sectiunii II si III a telescopului (partea de jos)
4. transmitatorul de data pentru presiunea cilindrului sonda (partea de sus )
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
Denumire sigurante
Denumirea

Marimea (A)

LMB1

3.15

SLI modul (in spate)

LMB2

1.25

SLI modul (in lateral)

LMB3

0.16

Transmitator date - unghi (brat principal)

0.16

Transmitator date - lungimea sectiunii I a telescopului

LMB5

0.16

Transmitator date - lungimea sectiunii II si III a telescopului

LMB6

0.16

Transmitator date - zona presiunii pistonului bratului principal

LMB4

Functia (locatia)

Niciodata sa nu reparati o siguranta arsa, cu nailon, cu fire sau cu staniol, exista
riscul aparitiei focului.

Intotdeauna schimbati sigurantele care au ars cu sigurante de aceiasi dimensiune.

5.2.3 Defectiuni cand se porneste motorul diesel din cabina operatorului de macara
(suprastructura)

Defectiune
Motorul nu porneste

Cauza
Intrerupatorul bateriei principale
nu e pornit
Functionarea nu este pornita in
cabina soferului

Actiune
Porniti intrerupatorul bateriei
principale.
Porniti functionarea.

Siguranta F 2/6 OW arsa

Verificati siguranta si
inlocuiti daca e necesar.

intrerupatorul "mod de operare
transportor/suprastructura" este
setat pe transportor

Setati intrerupatorul pe
"suprastructura".

Motorul nu poate fi oprit prin
apasarea butonului "STOP
Siguranta F 2/6 OW arsa
MOTOR"

Verificati siguranta si
inlocuiti daca e necesar.
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seria de fabricatie: ....................
anul fabricatiei: ............
5.2.4 Defectiuni – principalul element de ridicare

Defectiune

Cauza

Principalul inaltator nu este
Principalul inaltator nu
activat
functioneaza sau functioneaza
Sigurantele F 2/1 sau F 2/2
prost
OW sunt arse
Principalul inaltator Limitator la coborare activat
coborarea nu functioneaza
Siguranta F 2/1 OW este arsa
Principalul inaltator - ridicarea Limitator la ridicare activat,
nu functioneaza
bec avertizare pornit
Sigurantele F 2/1 sau F 2/2
OW sunt arse
SLI oprire iminenta, bec
avertizare pornit
Linul dintre cele 2 parghii e
deplasata
Principalul inaltator - viteza
maxima nu functioneaza
Siguranta F 2/2 OW este arsa

Actiune
Activare principal inaltator.
Verificati sigurantele si
inlocuiti daca e necesar.
Lasati raza de oprire, ridicati cu
inaltatorul.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.
Lasati raza de oprire, coborati
cu inaltatorul.
Verificati sigurantele si
inlocuiti daca e necesar.
Lasati raza de oprire.
Mutati cele 2 parghii in pozitie
centrala.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.

5.2.5 Defectiuni – cuplarea cilindrului sonda

Defectiune
Cuplarea cilindrului sonda nu
functioneaza sau functioneaza
prost
Ridicarea bratului principal nu
functioneaza

Cuplarea cilindrului sonda viteza maxima nu functioneaza

Cauza

Actiune

Sigurantele F 2/1 OW sau F
2/2 OW sunt arse

Verificati sigurantele si
inlocuiti daca e necesar.

Limitator la ridicare activat,
bec avertizare pornit
Sigurantele F 2/1 OW sau F
2/2 OW sunt arse
SLI oprire iminenta, bec
avertizare pornit
Unul dintre cele 2 parghii e
deplasata

Lasati raza de oprire, ridicati
bratul.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.

Siguranta F 2/2 OW este arsa

Lasati raza de oprire.
Mutati cele 2 parghii in pozitie
centrala.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.
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5.2.6 Defectiuni – punerea in miscare a bratului telescopic

Defectiune
Miscarea telescopului
Sectiunea telescopului I nu
functioneaza

Cauza
Sigurantele F 2/1 OW sau F
2/2 OW sunt arse
intrerupator de schimbare intre
sectiunea telescopului I si
sectiunile II si III, in pozitie
incorecta
Siguranta F l/6 OW OW arsa

Actiune
Verificati sigurantele si
inlocuiti daca e necesar.
Setati intrerupatorul pentru
sectiune telescop I.
Verificati sigurantele si
inlocuiti daca e necesar.

Sectiunea telescopului II sau III intrerupator de schimbare intre
nu functioneaza
sectiunea telescopului I si
Setati intrerupatorul pentru
sectiunile II si III, in pozitie
sectiune telescop II si III.
incorecta
Verificati siguranta si inlocuiti
Siguranta F l/6 OW OW arsa
daca e necesar.
SLI oprire iminenta, bec
Lasati raza de oprire.
avertizare pornit
Extinderea telescopului nu
Sigurantele F 2/1 OW sau F
Verificati siguranta si inlocuiti
functioneaza
2/2 OW sunt arse
daca e necesar.
Limitator la ridicare activat,
Lasati raza de oprire, coborati
bec avertizare pornit
cu inaltatorul.
Retragerea nu functioneaza
Insuficient lichid lubrifiere
Lubrifiati bratul.
brat principal

Miscarea telescopului - viteza
rapida nu functioneaza

Brat la nivel plan

Ridicati bratul.

Sigurantele F 2/1 OW sau F
2/2 OW arse
Unul dintre cele 2 parghii e
deplasat

Verificati sigurantele si
inlocuiti daca e necesar.
Mutati cele 2 parghii in pozitie
centrala.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.

Siguranta F2/2 OW arsa

Nota: in cazul unei defectiuni, prima oara verificati daca defectiunea s-a produs intr-o singura
directie sau si in sectiunile de telescopare I, II sau III.
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5.2.7 Defectiuni - angrenaj rotire

Defectiune

Cauza

Actiune

Angrenaj rotire nu
functioneaza

Suprastructura blocata (boltul
Scoateti boltul.
in locas)
Frana permanenta pentru rotire Eliberati frana permanenta
in viteza
pentru rotire in viteza.
Verificati siguranta si inlocuiti
Siguranta F2/3 OW arsa
daca e necesar.
Raza rotire ±30° pana in spate,
Verificati siguranta si inlocuiti
Siguranta F2/2 OW arsa
nu functioneaza
daca e necesar.

5.2.8 Defectiuni - racitor ulei hidraulic
Defectiune
Temperatura uleiului hidraulic
peste 80° C
Ventilator in racitorul uleiului
hidraulic functionabil
Temperatura uleiului hidraulic
peste 80° C
Ventilator in racitorul uleiului
hidraulic nefunctionabil

Cauza

Actiune

Opriti operatiile cu macaraua si
Sistemul hidraulic sub retinere
permiteti sa se raceasca uleiul
severa
hidraulic.
Sigurantele F 1/1 OW sau F l/6 Verificati sigurantele si
OW sunt arse
inlocuiti daca e necesar.

5.2.9 Defectiuni - operarea picioarelor de calare din cabina operatorului macaralei

Defectiune

Cauza

Cilindrii stabilizatori nu pot fi
operati din cabina operatorului Siguranta Fl/3 OW arsa
macaralei (suprastructura)

Actiune
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.
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5.2.10 Defectiuni - directionare din cabina operatorului macaralei

Defectiune

Cauza

Actiune

Al doilea ax nu poate fi
directionat
Blocajul celui de-al 3 lea ax nu Sigurantele F l/2 OW sau F 2/5 Verificati sigurantele si
poate fi deblocat
OW sunt arse
inlocuiti daca e necesar.

Rotile sunt intoarse in directia
gresita
Valvele de directie inversa nu
reactioneaza
Siguranta F 2/5 OW arsa
Directie pe toate rotile nu
functioneaza
Conducerea primului ax nu
poate fi pornit
Becurile indicatoare nu
functioneaza pentru:
-blocarea diferentialului
Siguranta F 2/5 OW arsa
-frana de parcare
-circuit de frana II
Becurile indicatoare nu
functioneaza pentru:
-blocajul pentru al 3-lea ax
-blocajul sistemului de
suspensii

Siguranta F 2/5 OW arsa

Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.

Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.

Verificati siguranta si
inlocuiti daca e necesar.
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Defectiune

Cauza
Suplinitor putere nepornit

SLI nu functioneaza
(display negru, fara sunet
strident)

Siguranta F 2/2 OW arsa
Siguranta LMBl sau LMB2
arsa

Mesaj "d2" pe indicatorul
status

Siguranta LMB3 arsa

Mesaj "d3" pe indicatorul
status

Siguranta LMB5 arsa

Mesaj "d5" pe indicatorul
status

Siguranta LMB6 arsa

Mesaj "d6" pe indicatorul
status

Siguranta LMB4 arsa

Actiune
Opriti functionarea.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar. Daca siguranta
cedeaza si a 2 oara sunati la
service.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar. Daca siguranta
cedeaza si a 2 oara sunati la
service.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar. Daca siguranta
cedeaza si a 2 oara sunati la
service.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar. Daca siguranta
cedeaza si a 2 oara sunati la
service.
Verificati siguranta si inlocuiti
daca e necesar. Daca siguranta
cedeaza si a 2 oara sunati la
service.

5.2.11 Defectiuni - Indicatorul de siguranta a incarcaturii (SLI)

Defectiunile rezultate din operarea erorilor atunci cand se foloseste SLI sau automacaraua si
actiunea care trebuie luata pentrua remedia aceste probleme sunt listate in tabelul "statut mesaj"
in sestiunea 4.5.4. Daca nu este posibil sa fie remediate problemele, urmati urmatorii pasi. Daca
sunati la service, e de foarte mare ajutor sa dati o explicatie cat mai clara si explicita a problemei.

1. In care parte operationala a macaralei a aparut defectiunea ?
2. Ce este indicat pe afisajul status?
3. Ce este indicat pe afisajul informational?
4. Au fost inlocuite sigurantele?
5. Care dintre modurile de functionare sunt setate pentru operatie?
6. Care este indicatia de pe afisaj, atunci cand se schimba informatia?
In cazul unei defectiuni SLI opriti toate operatiile cu macaraua imediat.
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CAPITOLUL 6
DATE TEHNICE
AUTOMACARA KMK 2025
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6. Date tehnice
AUTOMACARA KRUPP KMK 2025
Capacitate maxima de ridicare : 25 t la DIN 15019.2

6.1 Dimensiuni de gabarit
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6.2 Sasiu automacara

6.2.1 Motorul sasiului automacaralei

Fabricant:

Mercedes-Benz

Model:

OM 366 LA

Putere:

150 kW (204 HP) la 2600 rot/min

Rezevor combustibil:

Capacitate = 200 litri

6.2.2 Schimbator cuplare putere

6 WG 150 cutie de viteza cu 6 viteze in fata si 3 in spate

6.2.3 Punti

Conducere:
1 punte:

Directionata si condusa
Model :LT51 PL375

2 punte:

Directionata si condusa
Model :LT51 PL375

6.2.4 Directie

Fabricant:

ZF

Tip:

Semi-integrala cu "nuca"

Diametru volanului:

450 mm

6.2.5 Pneuri

4 roti simple 14.00 R 24 pe 10.0-24 roti pu disc
Roata de rezerva 14.00 R 24 cu cadru
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6.2.6 Picioare de calare

Constructie:

4 cilindrii telescopici

Comanda:

Controlate individual in directii verticale si orizontale de
fiecare parte a transportorului si din cabina operatorului
macaralei.

Deschidere cilindri:

5,70 m x 5,50 m

Tampoanele cilindrilor stabilizatori: 300 x 300 mm
Suprafata tampoanelor cilindrilor:

900 cm2

Presiunea max. a cilindrilor:

18.2 t

6.2.7 Sistemul electric al vehiculului

Alternator:

28 V/55 A

Baterii:

2, 12 V/143 Ah fiecare

Sistemul electric al vehiculului:

24 V

6.2.8 Scule

Scule in cutia cu scule, 4 crete, scara glisanta din 2 bucati, trusa de prim ajutor, triunghi
avertizare, lampa avertizare.

6.2.9 Viteze de conducere

Treapta
Viteza
km/h

1

2

3

4

5

6

1R

2R

3R

8,00

12,60

20,70

32,40

49,60

77,50

8,00

31,00

49,60

Viteza este pentru pneuri 14.00 R24.

6.2.10 Abilitate la aderenta

La un transport de 24 t:

37 %
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6.2.11 Raza de virare a automacaralei
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6.3 Suprastructura

6.3.1 Inaltatorul

Fabricant:

Siebenhaar

Model:

CUHE 11CL2-34.4-HN

Diametru tambur:

265 mm

Diametru cablu:

13 mm

Lungimea cablului:

135 m

Puterea maxima de tragere:

29.0 kN/cablu

Grup dispozitiv conducere:

M3

Spectrumul incarcaturii:

L1

Factorul incarcaturii:

Km = 0,125

Viata de serviciu teoretica:

D = 3200 h

6.3.2 Angrenaj rotire

Fabricant:

Siebenhaar

Model:

CUHE 11C2- 43.9-HN

6.3.3 Angrenaj cilindru sonda

Cilindru:

cilindru diferential

Unghiul reglabil:

-3° ... +80° de la orizontala

6.3.4 Brat principal

Lungime brat:

7,40 + 5,20 + 5,20 + 5,20 = 23,00 m

6.3.5 Extensie brat principal

Lungime:

8m/13 m

Unghiuri:

0°, 15°, 30° fata de bratul principal
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6.3.6 Carlige

20 t carlig, 3 fete, 1 singur carlig
9 t carlig, 1 fata, 1 singur carlig

6.3.7 Echipamente de securitate

- intrerupator limitare ridicator
- intrerupator limitare coborator
- restrictie fata de cea mai inalta si cea mai joasa pozitie a SLI si opritori mecanici
- restrictie la incarcarea maxima
- supape frana tip teava (valve de inchidere pentru siguranta coborarii) la bratele telscopice,
cilindru sonda si cilindri stabilizatori (picioarele de calare).
- sistem de oprire iminenta in caz de supraincarcare (SLI electronic)

6.3.8 Viteze de lucru cu sarcina

Vitezele de lucru sunt afisate mai jos:
Inaltatorul:

Viteza cablului la urcare si la coborare
- viteza normal : 50 m/ min
- viteza rapida : 130 m/ min

Viteza de rotire :

0 pana la 3 rotiri / min

Viteza telescopului:

brat extins de la 7,40 m la 23,00 m : 59 s

Viteza cilindrului sonda:

ridicarea bratului din pozitia cea mai de jos pana la inaltimea cea
mai mare
- viteza normal 42 s
- viteza rapida 21 s
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