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Előszó

1.

Előszó

Tisztelt emelési szakember!
Köszönjük, hogy a NUMMI henger mellett döntött.
Egy olyan terméket választott, melyben több, mint 60 év tapasztalat, a mai
feltételek és a modern gyártástechnológia egyesülnek.
Ennek eredményeképpen egy biztos és hosszú élettartamú billentő hengert
kap prémium minőségben.
Az alábbi használati utasításban találja a legfontosabb információkat, melyekre
NUMMI hengerének sikeres használatához szüksége lesz.
A henger használata előtt olvassa el a kézikönyvet.
A kézikönyv utasításokat tartalmaz a NUMMI billentő hengerek biztonságos
üzemeltetéséhez és a billentő rendszerhez.
A gyártó fenntartja magának a jogot termékeinek és az alábbi könyv
szövegének megváltoztatására.
Tisztelettel,
NUMMI Sales
Wipro Infrastructure Engineering Oy
Torpanmäentie 3, 25500 PERNIÖ, FINNORSZÁG
Tel.: +358 (0) 29 055 2849
Fax: +358 (0) 29 055 2800
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Használat előtt

2.

Használat előtt

Az alábbi utasítások szokásos közúti használatra szánt jármű felépítményekre
vonatkoznak.
•

MEGJEGYZÉS!

•

Ha a NUMMI billentő henger más feltételek
között kerül használatra, úgy a szerelőnek
kell biztosítania, hogy a szerkezetek és
komponensek az adott üzemi területnek
megfeleljenek.
Ügyeljen arra, hogy a gyártó vagy importőr
az alvázat billentő hengerrel való használatra
szánja. Ha mégsem, a kereskedőnek és a
vevőnek meg kell egyeznie a szerelés iránti
felelősségben.

A szerelés megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat és a hivatalos
előírásokat:
•

SFS 5339, közúti járművek, billentő és kazettás rendszerek,
konstrukciós biztonság.
• SFS-EN 982, gépbiztonság. Biztonsági feltételek a fluidtechnikai
rendszerek és azok komponensei részére.
• SFS-EN 1050, gépbiztonság. A rizikóbecslés alapelvei.
• Az Európai Parlament és Tanács irányvonala, száma: 2006/42/EG (gép
irányvonal).
Mindig tartsa be a helyi jogszabályokat és előírásokat.
Az alábbi utasítások általános jellegűek. Ha Ön végzi a szerelést, tartsa be a
jármű gyártójának modellspecifikus utasításait.

2.1. A henger és a kézikönyv jelölése
A kézikönyv az alábbi henger modellekhez ad utasításokat:
SUT, TT, RT, ETV, JTC, JTD, DFC, DFE, EFC és EFE.
A henger modell a termékcímke (típustábla) alapján is megállapítható.
5
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Használat előtt

2.2. EK megfelelőségi nyilatkozat
Minden használati utasításnak tartalmaznia kell az EK megfelelőségi
nyilatkozatot vagy egy dokumentumot, mely megállapítja az EK megfelelőségi
nyilatkozat tartalmát és bemutatja a gép részleteit.

2.3. A termékek felhasználási célja

2.3.1. Felhasználási cél
A billentő henger a ház emelésére használatos.

2.3.2. Nem felhasználási cél
Minden, ami kívül esik a "Felhasználási cél" részben felsoroltakon.
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Biztonsági üzenetek

3.

Biztonsági üzenetek

Az ezen az oldalon bemutatott biztonsági üzenetek az utasításban található
biztonsági üzenetek azonosítására szolgálnak:

VESZÉLY

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM
MEGJEGYZÉS!

VESZÉLY egy olyan veszélyhelyzetre utal,
mely annak el nem kerülése esetén halált
vagy súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS egy olyan veszélyhelyzetre
utal, mely annak el nem kerülése esetén halált
vagy súlyos sérülést okozhat.

FIGYELEM egy olyan veszélyhelyzetre utal,
mely annak el nem kerülése esetén kis- vagy
közepes mértékű sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS egy olyan helyzetre utal,
mely annak el nem kerülése estén anyagkárt
okozhat.

Ez az általános veszély szimbólum a kézikönyvben található
fontos biztonsági üzeneteket jelöli. Alaposan olvassa el, értse
meg és tartsa be az üzeneteket.
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Biztonsági üzenetek

3.1. Általános figyelmeztetések és megjegyzések
•

MEGJEGYZÉS!

•

•
•
•

VESZÉLY
•

•
•

FIGYELMEZTETÉS

A billentő hengert csak a kézikönyv
olvasását és megértését követően
használja.
Vegye figyelembe, hogy a billentő
henger fő felhasználási célja
a ház emelése és nem annak
stabilizátorként való használata.
Szerviz felszerelés nélkül ne menjen
át a megemelt ház alatt.
Soha ne menjen át a megrakott ház
alatt.
A billentés előtt ügyeljen arra,
hogy álljon rendelkezésre szabad
hely és senki se tartózkodjon a
veszélyzónában.
Ügyeljen arra, hogy a közelben ne
legyenek áramvezetékek.
Használjon egy leütő készletet az
alépítményhengerekkel.
A billentő teherautót vagy utánfutót
minden használat előtt ellenőrizze
annak kifogástalan állapotára.
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Biztonsági üzenetek

•
•
•
•

Ne billentsen oldallejtőn vagy
hegymenetben. Sík talajon billentsen.
Ne billentsen erős szélben.
Ne rázza meg a házat a rakomány
eltávolításához.
Ügyeljen arra, hogy a rakomány
egyenletesen kerüljön a házba.

FIGYELMEZTETÉS

Helyes

FIGYELMEZTETÉS

Helytelen

A hengert ne mossa oldószerekkel,
magasnyomással vagy gőzmosóval.
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Biztonsági üzenetek

•

FIGYELEM

•

Túlterhelést ne fogadjon el. A henger
többet tud emelni, mint a maximális
tolóereje/terhelése, de soha ne fogadjon
el túlterhelést. A henger a házat is emeli.
A henger maximális terhelése a ház és a
rakomány együtt.
A billentő hengert ne használja a megfelelő
nyomáscsökkentő szelep nélkül.

10
Wipro Infrastructure Engineering Oy P.O.Box 9 25501 Perniö Finnország Tel.:+358 (0) 29 055 2849 Fax: +358 (0) 29 055 2800 www.nummi.fi

Biztonsági üzenetek

3.2. A termékek biztonsági címkéi
A biztonsági címkéket mindig tartsa tiszta és látható állapotban. A címkék
állapotát minden nap vizsgálja meg. Elhalványult, sérült, átfestett, meglazult
biztonsági címkéket vagy olyanokat, melyek nem töltik be a biztonságos nézési
távolságra vonatkozó olvashatósági feltételeket, még a termék üzemeltetése
előtt ki kell cserélni.
A hengert ne mossa oldószerekkel, magasnyomással vagy gőzmosóval.
Ne használjon
nagynyomású mosót
egy billentő henger
tisztítására.
E biztonsági címke az
alkereten található, a
henger közelében.

Javítási felszerelés nélkül ne menjen át a megemelt ház alatt és soha ne
menjen a ház alá, ha meg van rakva.

E biztonsági címke az
alkereten található, a
henger közelében.
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A NUMMI logó az alkereten
található, a henger közelében.

A termékcímke az alkereten
található, a henger közelében
vagy pedig rajta.
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4.

Műszaki adatok billentő hengerekhez

4.1. NUMMI egy dugattyús alépítményhenger TT és SUT
A NUMMI egy dugattyús TT és SUT
alépítményhengerek háromutas és
hátsó billentésre használatosak.
A SUT és TT alépítményhengerek
különbségei az alábbiak:
•
•
•

TT

a tartónyereg
a szerelés
a leütő rendszer

A TT és SUT alépítményhengerek
háromutas billentésre használhatók,
mert a henger az alvázban és a
házban forgócsuklóval van ellátva.
A TT és SUT alépítményhengerek
nem stabilizáló jellegű billentő
hengerek.
A maximális üzemi nyomás a TT és
STU részére 250 bar, illetve 280 bar.
A maximális terhelés a TT és SUT
részére 14-32 tonna. A maximális
terhelés a modelltől függ.
A helyes maximális terhelés és üzemi
nyomás a termékcímkén látható vagy
beszerezhető a ház építőjénél.

SUT
13
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4.2. NUMMI két dugattyús henger RT

A NUMMI két dugattyús henger egy
alépítményhenger, mely két - házzal
és tengellyel egymáshoz rögzített hengerből áll.
A NUMMI két dugattyús henger csak
hátsó billentésre használatos.
Az RT maximális üzemi nyomása 250
bar és a maximális terhelés a típustól
függően 32-50 tonna.
A helyes maximális terhelés és üzemi
nyomás a termékcímkén látható vagy
beszerezhető a ház építőjénél.
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Műszaki adatok billentő hengerekhez

4.3. NUMMI első vég henger ETV

A NUMMI ETV első vég henger
olyan rakományok emelésére szánt,
melyekben nincs oldalsó erő, mely
hatással lehet a billentő hengerre.
A henger fejjel lefele kerül beszerelésre
és főként olyan járművekhez
használatos, melyekre egy billentő
tartályt szereltek vagy merev
felépítményű járművek/utánfutók.
Az ETV maximális üzemi nyomása 170
bar és a maximális terhelés 32 tonna.
A helyes maximális terhelés és üzemi
nyomás a termékcímkén látható vagy
beszerezhető a ház építőjénél.
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Műszaki adatok billentő hengerekhez

4.4. NUMMI első vég hengerek JTC és JTD
A NUMMI JTC/JTD hengerek
billentőkhöz és utánfutókhoz
használatos stabilizáló jellegű első
vég hengerek. A JTC/JTD henger
egy emelőkarral van felszerelve,
hogy a ház az egyik oldalról a
másikra mozgatható legyen. Ezáltal
csökkennek a billentő hengerre ható
oldalerők.
A JTC és JTD közötti különbség
annyiban áll, hogy különböző alsó
rögzítő alkatrészeik vannak.
A JTC és JTD maximális üzemi
nyomása 170 bar és a maximális
terhelés a típustól függően 32-40
tonna.
A helyes maximális terhelés és üzemi
nyomás a termékcímkén látható vagy
beszerezhető a ház építőjénél.
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Műszaki adatok billentő hengerekhez

4.5. NUMMI billentő hengerek DFC, DFE, EFC és EFE

A NUMMI billentő hengerek DFC,
DFE, EFC és EFE stabilizáló első
vég hengerek a billentőkhöz és
utánfutókhoz.
A DFC és EFC, valamint a
DFE és EFE közötti különbség
annyiban áll, hogy a DFC és EFC
hengerek takaró csővel vannak
ellátva, mely megakadályozza a
henger víz vagy szennyeződés
okozta sérülését. A DFE, EFE
hengerek a felső végükön egy
szemmel vannak ellátva.
A DFC, DFE, EFC és EFE
hengerek maximális üzemi
nyomása 130-225 bar között van,
a maximális billentés pedig 25-50
tonna.

DFC és EFC

A helyes maximális terhelés és
üzemi nyomás a termékcímkén
látható vagy beszerezhető a ház
építőjénél.

DFE és EFE
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4.6. NUMMI különleges hengerek

A NUMMI-nak különleges hengerei
is vannak, így például oldalsó és
hátsó hengerek.
A helyes maximális terhelés és
üzemi nyomás a termékcímkén
látható vagy beszerezhető a ház
építőjénél.
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A billentő rendszer

5.

A billentő rendszer

Az Ön NUMMI billentő hengere legjobb működéséhez NUMMI billentő és
hidraulika komponensekre van szükség. E komponensek a hengerrel való
együttes használatra tervezettek és teszteltek.

A komponenseket illető további információkat lásd az eszköz gyártójánál vagy
a ház építőjénél.
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A billentő rendszer

5.1. Szivattyú
A szivattyú mérete a PTO aránytól, a billentő henger lökettérfogatától és a
szükséges nyomástól függ.

MEGJEGYZÉS!

A maximális csősebesség 0,5 m/s.

5.2. Fő billentő szelep
A szükséges szakaszok számától függően több billentő szelep létezik. A
billentő henger működtetéséhez egyetlen működő szakaszra van szükség.

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen a termékcímkén megadott
maximális üzemi nyomás betartására.

Annak biztosítására, hogy a hidraulika rendszerben ne alakuljanak ki
nyomáscsúcsok, a szelepet fő nyomáscsökkentő szeleppel kell ellátni. Az
eszköztől függően mindegyik szakaszt csatlakozó nyomáscsökkentő szeleppel
kell ellátni.
A NUMMI billentő hengert a modelltől függően egy 130-250 bar-os csatlakozó
nyomáscsökkentő szeleppel kell ellátni.
Ügyeljen a termékcímkén található üzemi nyomásra.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a hengert a megfelelő
nyomáscsökkentő szelep nélkül. Egy
nem megfelelő nyomáscsökkentő szelep
felhasználása halálhoz vagy sérüléshez
vezethet.
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A billentő rendszer

5.3. Leütő készlet
A leütő készlet és a szelep funkciója abban áll, hogy még a henger teljes
kitolása előtt megállítsák a ház mozgását. A leütő készlet védi a hosszabbítás
végén található határgyűrűket.

MEGJEGYZÉS!

Mindig a hozzátartozó NUMMI billentő hengerhez
tervezett helyes leütő készletet használja.

A leütő határolóknak többféle típusa létezik. A leggyakrabban a sűrített levegős
és hidraulikus leütő szelepek használatosak.
Ügyeljen arra, hogy a leütő szelep a henger teljes hossza előtt megállítsa
annak mozgását. A leütő szelep először megállítja a henger mozgását, majd
késedelem vagy hiba esetén megfeszülnek a biztonsági szalagok vagy drótok,
mielőtt a henger teljes hosszában van. Vegye figyelembe, hogy a biztonsági
szalagnak van megnyúlása.

5.4. Szűrők
A billentő rendszerben mindig használjon egy visszafolyó szűrőt, illetve
nyomásszűrőt.
A szűrőket a karbantartási időközöknek megfelelően vagy a szűrő eltömődése
esetén cseréje ki.

MEGJEGYZÉS!

A billentő rendszerben használjon szűrőt. Ha
nem használ szűrőt, az károsíthatja a billentő
hengert.

5.5. Olajtartály
Az olajtartály befogadóképességének 20%-al a billentő henger kiszorítása
felett kell lennie.
Ügyeljen az olajtartály helyes felszerelésére.
21
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5.6. Kabinvezérlés
A billentő henger vezérlésre egy kar, elektromos kapcsoló vagy rádióvezérlés
használható.
Ügyeljen arra, hogy a billentés vezérlések holtember-kapcsolóval legyenek
ellátva. E funkcióval a kar vagy kapcsoló oldás esetén üres állásba megy.
Elektromos vagy rádióvezérlés használata esetén használjon egy külön
állandó áramlás szabályzót. A sebességet ugyanúgy csökkentheti, mint a
sűrített levegős kar esetén.
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6.

A billentő rendszer működtetése
•

VESZÉLY

•

Szerviz felszerelés nélkül ne menjen át a
megemelt ház alatt.
Soha ne menjen át a megrakott ház alatt.

6.1. A billentés előtt
A billentő henger használata előtt vizsgálja meg az alábbiakat:
•
•
•
•

olajszint
csövek
közdarabok
henger szerelvények.

A biztonságos billentéshez vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

FIGYELMEZTETÉS
•
•

A billentő teherautót vagy utánfutót
minden használat előtt ellenőrizze annak
kifogástalan állapotára.

A stabilizáló jellegű billentő henger modellek jobb oldalirányú támasztást
nyújtanak a billentés során, de a fő cél a ház billentése marad.
A nem stabilizáló jellegű hengermodellek nem adnak oldalirányú
támasztást.
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•

•

A billentési stabilitás az alábbiakból ered:
• a ház merevsége
• hátsó zsanér
• alkeret alvázkeret
• felfüggesztés
• abroncsok.
Tartsa a komponenseket jó állapotban és a keréknyomást a helyes
értéken.

•

FIGYELMEZTETÉS
•
•
•
•

•

Ne billentsen oldallejtőn vagy
hegymenetben. Sík talajon billentsen.
Ne billentsen erős szélben.

Mindig szilárd és sík talajon billentsen, mely megfelelő módon ellenáll a
jármű és a rakomány tömegének.
Vegye figyelembe, hogy a hátsó tengelyek terhelése magasabb a ház
emelése során.
Nem kielégítő talaj feltételek, nem szabadon mozgó vagy fagyasztott
rakományok és erős keresztszelek a billentők felbillenéséhez vezettek.
Ellenőrizze a járművek használati utasításában vagy a ház építőjénél az
erőátviteli utasításokat.
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6.2. A ház emelése
•

VESZÉLY

•

A billentés előtt ügyeljen arra, hogy álljon
rendelkezésre szabad hely és senki se
tartózkodjon a veszélyzónában.
Ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyenek
áramvezetékek.

1. Ügyeljen arra, hogy a kézifék aktivált állapotban legyen.
2. A sebességváltót tegye üres állásba.
3. A billentés során maradjon a kabinban vagy a veszélyes zónán kívül.
4. Indítsa el a szivattyú kupplungfüggő erőátvitelét (PTO, Power Takeoff).
5. Nyissa ki a hátsó vagy oldalsó ajtót.
6. A kabinvezérlést tolja emelőállásba.
7. A vezérlést tartsa emelő állásban és lassan emelje fel a házat.
8. A ház teljes kitolásakor kapcsolja vissza a kabin vezérlést üres
állásba.
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6.3. A ház leengedése
•

VESZÉLY

•

A billentés előtt ügyeljen arra, hogy álljon
rendelkezésre szabad hely és senki se
tartózkodjon a veszélyzónában.
Ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyenek
áramvezetékek.

1. Ügyeljen arra, hogy a ház üres legyen.
2. A kabinvezérlést tolja leengedő állásba.
3. Ügyeljen arra, hogy a ház teljesen lent legyen és a kabin vezérlést
állítsa vissza üres állásba.
4. Nyissa ki a hátsó vagy oldalsó ajtót.
5. Állítsa meg a PTO-t, illetve a szivattyút.
6. Ügyeljen arra, hogy a PTO és a kabinvezérlés az elindulás előtt
deaktivált állapotba kerüljenek.
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7.

Karbantartási utasítások

Mint minden hidraulika rendszer esetén, a billentő henger alkatrészei precíziós
termékek. A maximális gondmentes üzemi élettartam elérésére rendszeresen
tartsa karban és tisztán a billentő hengert.
A megadott javítási időközök a billentő henger szokásos feltételek melletti
használatára érvényesek. Nagyon szennyezett körülmények esetén le kell
rövidíteni az időközöket.
A hengert ne mossa oldószerekkel,
magasnyomással vagy gőzmosóval.
Elégtelen karbantartás esetén a garancia

FIGYELMEZTETÉS elveszíti érvényességét.

•

VESZÉLY

•

Szerviz felszerelés nélkül ne menjen át a
megemelt ház alatt.
Soha ne menjen át a megrakott ház alatt.

7.1. Kenőzsír alkalmazása a kenőpontokon
A kenőpontokat mindig tartsa megkent állapotban.
•
•
•

Jó minőségű, molibdén tartalmú kenőzsírt használjon.
A különböző billentő henger modellek fontos kenőpontjait az alábbi
képeken találja.
Az alábbiak kenésére is ügyeljen:
• billentő tengely(ek)
• javítási felszerelés
• hátsó ajtó
• hátsó ajtó hengerei
• szivattyútengely.
27
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•
•

A DFE és EFE felső csuklós fej szervizmentes.
Ha a kenőzsír nem jut be a zsírzófejbe, akkor az el van tömődve vagy
a csukló rozsdás. A zsírzófejet cserélje ki egy újra vagy azonnal javítsa
meg a csuklót a problémák megelőzésére.

TT és SUT kenőpontok
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RT kenőpontok

DFC, EFC, DFE, EFE kenőpontok

JTC / JTD kenőpontok
29
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7.2. Szűrők cseréje
A szűrők cserélhető szűrő elemmel rendelkeznek. A szűrőelemet az első hat
hónap üzemet követően ki kell cserélni.
Ezután évente ki kell cserélni a szűrőelemet, az olajcserével egyidejűleg.

7.2.1. A szűrők helyzete
•
•
•

A nyomásszűrő a szivattyú és a billentő szelep között van.
A visszafolyó szűrő az olajtartály tetején van.
A szellőztető szűrő a tartály olajbetöltő sapkájában van.

7.2.2. A szűrőelem cseréje
1.

Távolítsa el a szűrőházat.

2.

Dobja ki a lejárt elemet.

3.

Alaposan tisztítsa meg a házat.

4.

Cserélje ki az O-gyűrűt, ha van.

7.3. A felhasználandó hidraulika olaj
Az ISO VG 22 viszkozitási osztályban szereplő alábbi szabványokat kielégítő
hidraulika olajok használatát javasoljuk:
•
•

DIN 51524 HVLP olajtípus
ISO 11158 HV
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7.4. Karbantartási időközök
•

VESZÉLY

•

Szerviz felszerelés nélkül ne menjen át a
megemelt ház alatt.
Soha ne menjen át a megrakott ház alatt.

A karbantartási időközök a szokásos közúti használatra szánt jármű vagy
utánfutó esetére kerültek kiszámításra. A billentő henger terepen való
használata esetén a karbantartást gyakrabban kell elvégezni.
Három hét üzemeltetés után ügyeljen az alábbiakra:
•

az összes összeköttetés, szegecs, csavar és egyéb rögzítés helyes
meghúzására

• a hegesztések jó állapotára.
Szükség esetén további információkat a felépítmény építőjétől kaphat.
Hat hónap üzemeltetést követően cserélje ki a hidraulika olajat és az összes
szűrőelemet.
Ezt követően tartsa be az alábbi karbantartási időközöket.

7.4.1. Naponta
•
•

Végezzen vizuális ellenőrzést a billentő hengeren és a hidraulika
rendszeren szivárgásokra és az összeköttetések szorosságára.
Tartsa tisztán a fontos komponenseket:
• billentő henger
• szelepek
• szivattyú.
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7.4.2. Hetente
•
•
•

Vigyen fel zsírt a kenési pontokra. A kenési pontok az alábbi fejezetben
kerültek ábrázolásra: 7.1.
Ügyeljen az automatikus kenési rendszer funcióinak helyes
működésére.
Mérje meg az olajszintet és szükség esetén töltse fel.

7.4.3. Havonta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ellenőrizze a hidraulika csövek és vezetékek állapotát.
A laza összeköttetéseket húzza meg.
Szükség esetén cserélje ki a csöveket.
Ellenőrizze és húzza meg a leütő készlet szerelvényeit és tesztelje a
leütés helyes működését. További információkat az alábbi fejezetben
talál: 5.3.
Ellenőrizze és húzza meg a billentő henger rögzítéseit.
Engedje le a vizet az olajtartályból.
Ellenőrizze a henger összes csavarösszeköttetését.
Ellenőrizze a külső cső és a fenék közötti menetet. Vegye fel a
kapcsolatot a NUMMI vevőszolgálattal, hogy segítséget kapjon.
Ügyeljen arra, hogy a henger ne szivárogjon.
Ügyeljen arra, hogy a csövek ne legyenek összekarcolva.
Ügyeljen a hegesztések jó állapotára.

7.4.4. 6 havonta
Ellenőrizze és húzza meg az alábbiak rögzítését:
•
•
•
•
•

szivattyú
olajtartály
fő szelep
billentő tengely
biztonsági szalag vagy drótok.
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7.4.5. Évente
•
•

Engedje le és töltse fel újra a tartályt tiszta hidraulika olajjal (lásd az
alábbi fejezetet: 7.3).
Cserélje ki a szűrőelemeket az alábbiakban:
• visszafolyó szűrő
• nyomásszűrő
• szellőztető szűrő.

A függelék tartalmazza az elintézett javítási munkákkal kitöltendő szervíztervet.
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8.

Problémamegoldás

Az alábbi billentési problémák fellépése esetén tartsa be az alábbi
utasításokat.
Ha a problémák az eljárások betartása után továbbra is fennállnak, vegye fel a
kapcsolatot legközelebbi NUMMI kereskedőjével vagy szervízpartnerével, lásd
itt: www.nummi.fi.

8.1. A ház nem billen
1. Ügyeljen arra, hogy a szivattyú el legyen indítva. Indítsa el a
szivattyút.
2. Figyelje meg, hogy a henger maximális billentési tömege túllépésre
került-e (lásd a termékcímkén). Engedje le a rakományt a
megengedett billentési magasságig.
3. Ellenőrizze az olajszintet és szükség esetén töltse fel.
4. Ellenőrizze az összes csövet és vezetéket szivárgásra. Javítsa ki az
összes sérült csövet vagy vezetéket.
5. Ügyeljen arra, hogy a billentő kar vagy gomb "emelés" állásban
legyen.
6. Ügyeljen arra, hogy a billentő tekercs mozogjon, ha a billentő kar
vagy gomb "emelés" állásban van. Tisztítsa meg a fő szelepet és a
billentő tekercset.
7. Mérje meg a szivattyúnyomást.
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8. Ügyeljen arra, hogy a jármű vagy utánfutó sík talajon álljon és az
alváz ne legyen elfordítva.
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8.2. A ház nem süllyed le
1. Ügyeljen arra, hogy a billentő tekercs mozogjon. Tisztítsa meg a fő
szelepet és a billentő tekercset.
2. Ügyeljen arra, hogy a javítási felszerelés vagy egyéb akadályok ne
legyenek a ház és az alváz között. Biztonságosan távolítsa el az
akadályokat.
3. Ellenőrizze a hengercsapágyakat és a billentő tengelyt lehetséges
korrózióra. Szükség esetén kenje a tárgyakat.
4. Ügyeljen az első vég hengerben található rögzítő csavarok helyes
értékkel való meghúzására.
5. Ügyeljen arra, hogy a jármű vagy utánfutó sík talajon álljon és az
alváz ne legyen elfordítva.
6. Ügyeljen az olaj helyes viszkozitására.
7. Ügyeljen a szűrők tisztaságára.

8.3. A ház lassan vagy szaggatottan emelkedik
1. Ellenőrizze az olajszintet és szükség esetén töltse fel.
2. Ellenőrizze, hogy van-e levegő a rendszerben:
• A házat többször is emelje fel teljes hosszában.
• A levegő a rendszerből megy a tartályba.
3. Ügyeljen arra, hogy a szellőztető szűrő ne legyen eltömődve.
4. Mérje meg a szivattyúnyomást.
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8.4. A ház a kabin vezérlés működtetése nélkül jön le
1. Ügyeljen arra, ne legyenek szivárgások. Javítsa ki az összes
szivárgást.
2. Ellenőrizze a billentő tekercs pozícióját annak helyességére.
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9.

Alkatrészek és javítás

Csak eredeti, a NUMMI kereskedőktől vagy szervízpartnerektől származó
NUMMI alkatrészeket használjon. A legközelebbi kereskedőt vagy
szervízpartnert az alábbi weboldalon találja: www.nummi.fi.
Ügyeljen a modell és a sorozatszám ismeretére, mielőtt alkatrészeket rendel
vagy további információkat keres.
A termékkódot és a sorozatszámot a termékcímkén vagy a garancia
bizonyítványban találja.

Termékcímke
A címke hiánya esetén a termék sorozatszáma a henger fedőcsövén is jelölt.
•

Két dugattyús alépítmény billentő henger és első billentő henger esetén
a sorozatszám a takarócsőbe van beütve, 20 cm-el a fenék felett.
• Egy dugattyús alház billentő hengerek esetében a sorozatszám a külső
csőbe van beütve.
Ha a gyártó megjavított egy elemet, annak sorozatszáma "RE"-vel kezdődik. A
helyes sorozatszámmal visszakövethető a henger típusa és gyártási adatai.
A QR-kód címkéről való szkennelésével egy termékkatalógust kap, mely
tartalmazza a henger alkatrészlistáját.
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10. Garancia
A NUMMI minden hengerrel együtt szállít egy garancia bizonyítványt.
Töltse ki a bizonyítványt és tartsa együtt a hengerrel.
A garanciális kikötések, feltételek és a követelésre vonatkozó utasítások a
www.nummi.fi oldalon találhatók.

11. Egy termék eltávolítása
A termékeket a helyi jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően kell
eltávolítani.
Majdnem minden henger alkatrész újrahasznosítható, ha anyaga szerinti
válogatásra kerül. A tömítések veszélyes hulladékot képeznek.
Az olajat az újrafeldolgozást és eltávolítást megelőzően le kell engedni. Az olaj
veszélyes hulladék.
A csomagolóanyagok újrafeldolgozhatók. A kartonokat a kartongyűjtőbe kell
osztályozni, a műanyagokat az átvevőtől függően az energiahulladékba vagy
egy külön műanyag gyűjtőbe, a papírt pedig a papírgyűjtőbe kell helyezni. A
raklapok, keretek, köztes rétegek és takarók újra felhasználhatók.
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FüggelékA.

Szervízmunkatervek

Service
After 6 months use
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:

Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:

Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:

Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:

Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:

Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:
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Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:

Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:

Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:

Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:

Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:

Service
Date:
Carried out:

Oil change
Return ﬁlter change
Pressure ﬁlter change
Breather ﬁlter change
Yearly check / inspection
Notice:
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