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Vážený zákazníku,
Doplňte prosím chybějící údaje v následující tabulce. Tyto údaje Vám zjednoduší komunikaci
s výrobcem v případě Vašich otázek.

Typ:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
Datum dodání:

Pokud budete potřebovat informace, nebo vzniknou mimořádné problémy, které nejsou v tomto návodě
k obsluze dostatečně podrobně ošetřeny, můžete potřebné informace požadovat přímo po Vašem
prodejci strojů KUBOTA.
Kromě toho poukazujeme na to, obsah tohoto návodu k obsluze není součástí dřívej existujících
ujednání, příslibů nebo právního poměru nebo tyto mění. Veškeré povinnosti vyplývají z příslušné kupní
smlouvy, které obsahuje kompletní samostatně platná záruční pravidla (viz také kapitola 2.2). Tyto
smluvní záruční pravidla nejsou závěry tohoto návodu k obsluze ani rozšiřována ani omezována.
Firma KUBOTA Baumaschinen GmbH si vyhrazuje v zájmu dalšího technického vývoje právo provádět
změny se zachováním zásadních vlastností popisovaných rypadel, aniž by současně korigoval existující
návod k obsluze.
Šíření o kopírování tohoto podkladu, zhodnocování a sdělování jeho obsahu jsou možné jen
s výslovným souhlasem výrobce. Jednání, které odporuje výše uvedeným výrokům, zavazují k náhradě
škod.
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Seznam zkratek

A. Seznam zkratek
%

procenta

asi

přibližně

bar

bar

ca.

přibližně

CO2

oxid uhličitý

dB

decibel

kg

kilogram

km/h

kilometr za hodinu

kN

kilonewton

kV

kilovolt

kW

kilowat

l

litr

l/min

litr za minutu

Lpa

hladina akustického tlaku

Lwa

stanovená hladina akustického výkonu

m

metr
2

m/s
m

3

metr za sekundu na druhou
kubický metr

max.

maximálně, maximální

min.

minimálně, minimální

mm

milimetr

Mpa

megapascal

N

newton

např.

například

ot/min otáčky za minutu
popř.

popřípadě, v případě potřeby

r

poloměr

s

sekunda

t

tuna

UP

úroveň podloží

V

volt
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Všeobecné symboly

B. Všeobecné symboly
Kontrolka/

Popis

Tlačítko
Kontrolka dobíjení

Kontrolka tlaku motorového oleje

Kontrolka žhavení

Kontrolka paliva

Kontrolka Vyp/Zap výstražného majáku

Pomalu

Rychle

Kontrolka Vyp / Zap pracovní světlomet

Tlačítko výběru režimu displeje

Spínač ventilátoru
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Všeobecně

1 VŠEOBECNĚ
1.1

Úvod

Tento návod platí jen pro minirypadla KUBOTA typů KX36-3, KX41-3, kterým je přiřazeno
prohlášení o shodě v kapitole 1.3.
V tomto návodě uvedené pokyny k bezpečnosti práce a i pravidla a požadavky k zacházení s rypadly
platí pro rypadla zmíněná v této dokumentaci.
Provozovatelé musí na vlastní odpovědnost
•

Postarat se o dodržování místních, regionálních a národních předpisů.

•

Dodržovat pro bezpečnou manipulaci v návodě uvedená základní pravidla (zákony, nařízení,
směrnice atd.).

•

Zajistit, aby byl obsluze k dispozici tento návod k obsluze a se do detailu řídila uvedenými údaji jako
pokyny, upozorněními i ustanoveními k bezpečnosti práce.

V návodě uvedené údaje platí pro všechny varianty. Rozdíly jsou zvýrazněny (např. provedení s kabinou
nebo KX36-3, KX41-3).
Označení „vpředu“ nebo „směr jízdy“ je
posuzováno z pohledu strojníka, který sedí
v kabině na sedadle. Směr jízdy dopředu
znamená, že se radlice nachází před strojem ve
směru jízdy, jak je znázorněno na obr. 1-1.

obr. 1-1
Symboly pro pokyny k provozu a bezpečnosti práce se nachází v kapitole 2.3.
Návod k obsluze je dělen na kapitoly, každá kapitola začíná stranou 1 (např. 6-1). Číslování obrázků je
pořadové a začíná číslem kapitoly (např. obr. 6-1).
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1.2

Výrobce

Výrobcem v dokumentaci popisovaných rypadel je

Vašim prodejcem a servisní organizací je

KUBOTA Baumaschinen GmbH

STAVES s.r.o.

Steinhauser Straße 100
66482 Zweibrücken

Přerovská 5
783 71 Olomouc

Tel.: 0 63 32/4 87-0

Tel.: 585 312 444

Telefax: 0 63 32/4 87-101

Fax: 585 312 618

www.kubota-baumaschinen.de

Mobil: 602 724 365

1.3

Prohlášení o shodě
ES prohlášením o shodě potvrzuje KUBOTA Baumaschinen GmbH shodu rypadla
s normami a předpisy platnými v době uvedení do provozu. Značka ES prohlášení
o shodě je umístěna na typovém štítku a udává dodržení výše uvedených
předpisů.
Při svévolné konstrukční změně nebo doplnění rypadla může být nepřípustně
zhoršena bezpečnost, tak že ES prohlášení o shodě pozbude platnosti.
ES prohlášení o shodě je nutno pečlivě uchovávat a v případě potřeby zpřístupnit
příslušným úřadům.

1.4

Datum vydání návodu k obsluze

Datem vydání tohoto návodu k obsluze je 01.07.2005.

1.5

Obsluha

Pravomoci pracovníků pro obsluhu, údržbu, opravy a bezpečnostně-technické kontroly musí jasně
stanovit provozovatel.
Pracovníci kteří mají být školeni smí na nebo s rypadlem pracovat pouze pod dohledem zkušené osoby.
Strojník
Samotná obsluha rypadla je dle předpisů oborových sdružení dovolena jen osobám, které jsou starší
než 18 let, byly zaučeny v obsluze rypadla, prokázali svoji způsobilost provozovateli (podnikateli) a od
kterých lze očekávat, že uložené úkoly spolehlivě splní.
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S nebo na rypadle smí pracovat jen vyškolené a zacvičené osoby.
Spustit rypadlo a ovládat ho, smí jen osoby zacvičené.
Zaškolené osoby
Zaškolenými osobami se rozumí osoby s technickým odborným vzděláním, které jsou schopny, zjistit na
rypadle závady a provést opravy, které odpovídají jejich odbornosti (např. hydraulika, elektrika).
Odborní pracovníci
Odborní pracovníci musí mít na základě odborného vzdělání a zkušenostech dostatečné znalosti
v oboru rypadel a být obeznámen s příslušnými státními pracovněprávními předpisy, bezpečnostními
předpisy a obecně uznávanými pravidly techniky tak, aby byli schopni posoudit provozně bezpečný stav
rypadla.

1.6

Uchovávání návodu k obsluze

Návod musí být vždy uložen v rypadle. Stane-li se návod k obsluze stálým používáním nečitelným, musí
provozovatel od výrobce nebo dodavatele opatřit nový.
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2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
2.1

Základní pokyny k bezpečnosti práce

•

Pro provoz uvedených rypadel platí směrnice ES pro používání pracovních prostředků
(89/655/EWG ve znění 95/63/EG) z 30.11.1989 a z 05.12.1995.

•

Pro údržbu a opravy platí údaje v tomto návodě k obsluze.

•

Vždy je nutno dodržovat i předpisy platné v daném regionu, státě.

2.2

Povinnosti a záruky

Základním předpokladem k bezpečné manipulaci a bezporuchový provoz rypadla je znalost pokynů
k bezpečnosti práce a bezpečnostních předpisů.
Všechny osoby pracující na nebo s rypadlem musí dodržovat tento návod k obsluze a zejména pokyny
k bezpečnosti práce. Navíc musí být dodržovány pravidla a předpisy ochrany zdraví při práci platné
v místě nasazení rypadla.
Nebezpečí při manipulaci s rypadlem:
Rypadla jsou vyrobeny podle stavu techniky a uznaných technicko bezpečnostních pravidel. Přesto
mohou při jeho používání vzniknout nebezpečí pro zdraví a život uživatele nebo třetích osob popřípadě
poškození rypadla nebo jiných hodnotách. Rypadla se smí požívat jen:
 Podle účelu určení
 V technicko bezpečnostně bezvadném stavu.
Poruchy, které ohrožují bezpečnost musí být bezodkladně odstraněny.
Záruka
Rozsah, dobu a formu záruky jsou stanoveny v prodejních a dodacích podmínkách výrobce. Pro nároky
na uznání záruky, které vyplývají z vadné dokumentace, je vždy rozhodující návod k obsluze platný
v době dodávky rypadla (viz kapitola 1.4). Navíc kromě prodejních a dodacích podmínek platí: Nepřebírá
se žádné ručení za škody na osobách a věcech, které vznikly z jednoho nebo více těchto příčin:
•

nepřípustné používání rypadla

•

nesprávné uvedení do provozu, obsluha a údržba rypadla

•

používání rypadla s vadnými bezpečnostními zařízeními nebo nesprávně umístěnými nebo
nefunkčními bezpečnostními a ochrannými zařízeními

•

neznalost nebo nedodržení tohoto návodu k obsluze

•

nedostatečně kvalifikovaný nebo nedostatečně informovaný obslužný personál
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•

nesprávně provedené opravy

•

použití jiných než originálních náhradních dílů od výrobce

•

svévolná konstrukční změna na rypadle

•

nedostatečná kontrola součástí stroje, které podléhají opotřebení

•

případy havárií působením cizích těles nebo vyšší mocí

Provozovatel se ve vlastní odpovědnosti musí postarat:
•

aby byly dodržovány bezpečností předpisy dle odstavce 2 a dalších

•

aby bylo vyloučeno nedovolené použití (viz odstavec 2.5) i nedovolené provozování a

•

aby bylo navíc zajištěno řádné použití (viz kapitola 2.4) a aby rypadlo bylo provozováno dle
smluvně dohodnutých provozních podmínek.

2.3

Bezpečnostní symboly

V návodě k obsluze jsou použity následující označení a znázornění nebezpečí:
Označuje důležitou informaci v průběhu pracovního a provozního procesu, která nemusí být
obsluze ihned zřejmá
Označuje pracovní a provozní proces, který musí být přesně dodržen, aby bylo zabráněno
poškození rypadla nebo jiných věcných předmětů.
Označuje pracovní a provozní proces, který musí být přesně dodržen, aby bylo vyloučeno
ohrožení osob.
Označuje nebezpečná místa při manipulaci s akumulátorovými bateriemi.

Označuje místa nebezpečí vyvolané leptavými látkami (elektrolyt baterií).

Označuje místa nebezpečí vyvolané výbušnými látkami.
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Zakazuje používání ohně, otevřeného světla a kouření.

Zakazuje stříkání vodou.

Označuje postup práce a provozu pro odbornou likvidaci a ukládání vzniklých odpadů.

2.4

Použití podle účelu určení

V tomto návodě k obsluze uvedená rypadla se smí používat k uvolňování, zvedání, nabírání, přepravě a
sypání zeminy, kamenů a jiných materiálů i k zarovnávacím pracím a k provozu s hydraulickým kladivem.
Přeprava naloženého materiálu se uskutečňuje převážně bez pojíždění rypadla. Při tom nesmí být
překročena maximální nosnost rypadla.
K použití dle účelu určení patří také:
•

Dodržování všech pokynů tohoto návodu k obsluze.

•

Používání výlučně originálních náhradních dílů a příslušenství, použití jiných náhradních dílů a
příslušenství není dovoleno a smí se uskuteční jen výjimečně po písemném odsouhlasení firmy
KUBOTA Baumaschinen GmbH.

•

Dodržení předepsaných údržbových prací.

•

Dodržení lhůt kontrol pro technicko bezpečnostní kontroly.

2.5

Nedovolené použití

Neodborné použití – tedy odlišně od v kapitole 2.4 uvedených údajů k rypadlům dokumentovaným
v tomto návodě k obsluze – se považuje za nedovolené použití. To platí i pro nerespektování norem a
směrnic uvedených v tomto návodu k obsluze.
Při neodborném použití může dojít ke vzniku nebezpečí. Tímto neodborným použitím jsou např.:
•

použití rypadla k zvedání břemen bez příslušného jeřábovacího zařízení,

•

použití rypadla k pracím v podzemí,

•

použití rypadla k přepravě osob v lopatě a

•

použití rypadla k bourání stěn pomocí lopaty.
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2.6

Zvláštní povinnosti uživatele

Uživatelem se ve smyslu tohoto návodu k obsluze rozumí každá fyzická nebo právnická osoby, která
používá rypadlo sama nebo je používán na jeho příkaz. Ve zvláštní případech (např. leasing, pronájem)
je uživatelem ta osoba, která má dle existujících smluvních ujednání mezi vlastníkem a uživatelem
rypadla dodržovat provozní povinnosti.
Provozovatel musí zajistit, aby bylo rypadlo používáno podle účelu určení a bylo zamezeno nebezpečí
života nebo zdraví uživatele nebo třetí osoby jakéhokoliv druhu. Dále je nutno dbát na dodržování
předpisů k ochraně zdraví při práci, ostatních technicko bezpečnostních pravidel i dodržení směrnic
k provozu, údržbě a opravám. Provozovatel musí zajistit, aby obsluha a uživatel přečetl a pochopil tento
návod k obsluze.

2.7

Bezpečnostní symboly na rypadle

Všechny bezpečnostní symboly (nálepky), které jsou na rypadle umístěny, musí být udržovány
v čitelném stavu, případně je nutno je vyměnit.
Místa umístění bezpečnostních symbolů jsou znázorněny na obr. 2-1 až 2-2.1.
Vyobrazení jednotlivých nálepek s objednacími čísly jsou v příloze 2.

Obr. 2-1
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Obr. 2-2
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Obr. 2-2.1
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2.8

Ochranná zařízení

Před každým uvedením rypadla do provozu musí být řádně upevněny a funkční všechny ochranná
zařízení. Manipulace s ochrannými zařízeními, např. překlenutí koncových spínačů, je zakázáno.
Ochranná zařízení smí být demontována je po
•

zastavení a vypnutí rypadla

•

zajištění proti opětovnému spuštění (spouštěcí spínač uvést do polohy „STOP“ a vytáhnout klíček
ze spínací skříňky).

2.8.1

Zajištění ovládacích prvků

Pravá a levá ovládací páka (2-3/1 a 3) a pojezdová
páka jsou při zvednuté konzole nefunkční. Tím je
umožněno bezpečné nastupování a vystupování.
Odjištění a zvednutí konzoly se provádí pomocí
zařízení k zajištění ovládacích pák (2-3/2).

Pedál vybočování výložníku a páka
ovládání radlice nejsou pomocí
zajišťovacího zařízení zablokovány.

Obr. 2-3

2.8.2

Manuální vypnutí motoru

Při výpadku elektrické soustavy lze motor vypnout
manuálně.
K vypnutí motoru:
•

Otevřít kapotu motoru (2-4/1), viz kapitola 6.20.

Obr. 2-4
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•

Sejmout kryt držáku pojistky (2-5/1) a vyjmout
pojistku.

Obr. 2-5

2.8.3

Nouzové kladívko

V případě nehody rypadla, při které nelze otevřít dveře
kabiny ani přední nebo boční okénko, může uživatel
okna rozbít pomocí nouzového kladívky (2-6/1)

Při úderu kladívkem do skla
bezpodmínečně zavřete oči zakryjte si je
rukou.

Obr. 2-6
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2.9

Nebezpečí způsobované hydraulickou soustavou

Při vniknutí hydraulického oleje do očí je nutno je ihned vypláchnout čistou vodou a následně vyhledat
lékaře.
Pokožka ani části oblečení se nesmí dostat do kontaktu s hydraulickým olejem. Pokožku potřísněnou
hydraulickým olejem ihned důkladně a opakovaně omyjte mýdlem a vodou, jinak hrozí poškození
pokožky.
Hydraulickým olejem potřísněné nebo nasáklé oblečení se musí ihned svléknout.
Osoby, které vdechly páry (mlhu) z hydraulického oleje okamžitě odvést k lékaři.
Při zjištění netěsností hydraulického systému se nesmí rypadlo uvádět do provozu, případně musí být
provoz okamžitě přerušen.
Netěsnosti nehledejte holou rukou, vždy požít kousek dřeva nebo lepenky. Při vyhledávání netěsností
vždy nosit ochranné pomůcky (ochranné brýle a rukavice).
Vyteklý hydraulický olej musí být okamžitě zachycen pomocí olej absorbujících látek. Kontaminované
absorpční látky musí být uloženy ve vhodných nádobách a musí být zlikvidovány podle platných
ustanovení.

2.10 Hašení požárů
K hašení požáru elektrické nebo hydraulické soustavy musí být použito práškového hasícího přístroje
CO2.
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3 ODTAŽENÍ, NAKLÁDKA A PŘEPRAVA
3.1
3.1.1

Bezpečnostní ustanovení
Bezpečnostní ustanovení při odtahování rypadla

•

K odtahování rypadla musí být použito tažné vozidlo minimálně stejné hmotnosti jako je rypadlo

•

K odtahování se musí použít tažná tyč. Při použití tažného lana se musí použít brzdné vozidlo.
Tažná tyč popř. lano musí být co do tažného zatížení vhodné k tažení rypadla. Smí se používat
jen nepoškozené tažné prostředky.

•

Je zakázáno při tažení vstupovat do nebezpečného prostoru, např. mezi vozidla. Při použití
tažného lana se musí dodržovat vzdálenost o velikosti jed a půl násobku délky lana.

•

K tažení se musí používat tažná oka umístěná na podvozku.

•

Při použití rypadla jako tažné vozidlo platí výše uvedené bezpečnostní ustanovení.

•

Při tažení se musí dodržovat dovolené hodnoty zatížení tažného a na čepu závěsu, viz technické
parametry v kapitole 4-3.

3.1.2

Bezpečnostní ustanovení pro nakládku jeřábem

•

Vázací prostředek k nakládce musí být vhodný k zachycení hmotnosti rypadla.

•

Před použitím vázacího prostředku je nutno dbát na to, aby byly provedeny předepsané
pravidelné technicko bezpečnostní kontroly a aby byl vázací prostředek bez vady.

•

Ke zvedání rypadla smí být použity jen k tomu určené závěsné body. Zavěšení za střechu kabiny
může vést k závažným škodám.

•

Při zvedání břemen se musí dodržovat platné předpisy k ochraně zdraví při práci.

•

Při zvedání rypadla musí být toto zajištěno přídržným lanem.

•

Za dodržování bezpečnostních ustanovení je zodpovědný jeřábník.

3.1.3
•

Bezpečnostní ustanovení pro přepravě
Použité nakládací rampy musí mít dostatečnou nosnost k zachycení hmotnosti rypadla. Na
přepravním vozidle musí být bezpečně uloženy a připevněny.
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•

Zadní část ložné plochy přepravního vozidla podepřít dostatečně dimenzovanými podpěrami.

•

Nájezdové rampy musí být širší než je pás rypadla a musí být opatřeny boční žebry.

•

Přepravní vozidlo musí být dimenzováno na zatížení rypadlem.

•

Levá a pravá nájezdová rampu umístit tak, aby se osa přepravního vozidla kryla s osou rypadla.

•

Nakládka rypadla na přepravní vozidlo bez nájezdových ramp s pomocí pracovního zařízení
rypadla je zakázána.

•

U přepravního vozidla zabrzdit parkovací brzdu a zajistit každé kolo vždy v obou směrech
pomocí podkládacích klínů.

•

Rypadlo musí nýt na přepravním vozidle zabezpečeno proti posunutí pomocí podkládacích klínů
nebo řetězů nebo vhodných upínacích popruhů. Podkládací klíny je nutno vhodně zajistit vůči
pásům rypadla i přepravnímu vozidlu. Řidič přepravního vozidla je zodpovědný za bezpečné
zajištění rypadla na vozidle.

•

Při vyjíždění na přepravní vozidlo a sjíždění z něho musí být využito k navádějící osoby.
Navádějící osoba je zodpovědná za bezpečné naložení. Rypadlo se smí pohybovat jen na pokyn
navádějící osoby, obsluha a navádějící osoba musí být ve stálém očním kontaktu. Pokud tomu
tak není, musí obsluha rypadlo okamžitě zastavit.

•

Při jízdě s naloženým rypadle se musí dodržovat minimální vzdálenost 1 m od nadzemního
elektrického vedení. Musí se dodržovat platné předpisy pro provoz na komunikacích.

3.2

Odtažení
Dodržovat bezpečnostní ustanovení.
Kapitola 2 a 3.1.1
Odtahovat se smí jen na krátkou vzdálenost
a jen rychlostí chůze

•

Tažná tyč popř. lano zavěsit na tažné oko (3-1)
rypadla a na tažné vozidlo

•

Při tažení zaujme obsluha místo v kabině
rypadla.

•

S tažným vozidle se musí rozjíždět pomalu a
plynule, aby se zabránilo náhlým zatížením

Obr. 3-1
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3.3

Nakládka rypadla jeřábem
Dodržovat bezpečnostní ustanovení.
Kapitola 2 a 3.1.2

•

Rypadlo uvést do polohy ke zvedání na rovném
podkladu.

•

Radlici zvednout až na doraz hydraulického
válce radlice, viz kapitola 6.3.6

•

Výložník uvést do polohy rovnoběžné
s podélnou osou otočného svršku.

•

Hydraulické válce výložníku, lopaty a násady
zcela vysunout.

•

Svršek natočit tak, aby radlice byla vzadu.

•

Zavřít a zajistit dveře a kapoty.
Obr. 3-2

•

Zavěsit vázací prostředek se závěsem na
vázací oka (3-3/1) na obou stranách radlice.

Obr. 3-3

•

Zavěsit vázací prostředek se závěsem na
vázací oka (3-4/1) na obou stranách výložníku.

Obr. 3-4
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•

Jeřábem lehce napnout vázací prostředky
(3-5). U rypadla s kabinou vložit mezi vázací
prostředek a kabinu látku, aby byla kabina
chráněna.

•

Udržovat stroj stále ve vodorovné poloze.
Přitom dbát na to, aby osa háku byla stále
pokud možno v ose otočného svršku rypadla a
aby byl dodržen předepsaný zdvihový úhel.
Rypadlo nadzvednout.

Zdvihový úhel ≤ 60°

Zdvihací oka na kabině neslouží ke
zvedání rypadla. Zdvihání rypadla pomocí
těchto ok je zakázáno

Obr. 3-5

3.4

Přeprava na přepravním prostředku
Dodržovat bezpečnostní ustanovení dle
kapitoly 2 a 3.1.3

•

Uložit nájezdy na přepravní prostředek pod
úhlem 10° až 15°.

•

Nasměrovat rypadlo na nájezdy a najet.

Obracení nebo řízení při najíždění je
zakázáno, se strojem se musí v případě
potřeby sjet dolů upravit jeho polohu a najet
zpět.
Obr. 3-6
•

Po dosažení polohy, ve které bude stroj přepravován, musí obsluha stroj opustit a zamknout
dveře kabiny.

•

Zajistit stroj na přepravním prostředku proti posunutí.
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4 POPIS RYPADLA
4.1

Přehled typů

Rypadla jsou dodávána v dvou různých typech KX36-3 a KX41-3 Jsou vybaveny volitelně ochrannou
stříškou popř. kabinou.
Typ KX36-3

Typ KX41-3

Obr. 4-1
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4.2

Rozměry

Typ KX36-3 / KX41-3

Obr. 4-2
Rozměry v mm

* v provedení s přestavitelným podvozkem
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4.3

Technické parametry
Rypadla KUBOTA

Označení typu

KX36-3

Typ (gumové pásy)
Provozní
hmotnost
Lopata

Bez strojníka

kg

Objem

m

Šířka

mm

Stříška

Kabina

1490

1580

3

Stříška
S
1520

Kabina

V
1630

S
1610

0,107

422 (bez bočních zubů)
402 (s bočními zuby)

550 (bez bočních zubů) 575 (s
bočními zuby)

Vodou chlazený
vznětový

Vodou chlazený vznětový

D 782-BH

D902-EBH

778

898

Označení
3

Celkový objem

cm

Výkon DIN 70020

kW

9

12,7

Jmenovité otáčky

ot/min

2300

2300

Otáčky otoče

ot/min

9,1

9,1

-

4,1

2,2

2,3

Rychlopojezd
Rychlost pojezdu

km/h
Mikropojezd
km/h

Výkon
Tlak na podloží
(bez strojníka)

kPa

24,7 (0,25)

26,4(0,27)

S
25,7
(0,26)

V
25,5
(0,26)

S
27,5
(0,28)

V
26,9
(0,27)

Stoupavost

% (°)

27 (15)

27 (15)

Max. příčný sklon

% (°)

18 % (10)

18 % (10)

mm

990 x 230

990/1300 x 230

Radlice (šířka × výška)
Úhel vybočení
výložníku

Vlevo

°

1,27 (73)

1,27 (73)

Vpravo

°

0,87 (50)

0,87 (50)

Přídavný okruh

Max. průtok –
teoretický

l/min

27

27,6

bar

20,6

21,6

l

20

20

Max. tlak
Objem palivové nádrže
Hlučnost

V
1720

0,035

Typ
Motor

KX41-3 S/V

Lpa

dB (A)

74

76

75

76

Lwa (2000/14/EC)

dB (A)

91

90

91

90

Vibrace na pojezdových pákách
Vibrace na ovládacích pákách
Vibrace na sedadle strojníka
Vibrace na podlaze kabiny

m/s

2

< 2,5

< 2,5

m/s

2

< 2,5

< 2,5

m/s

2

< 0,5

< 0,5

m/s

2

< 0,5

< 0,5
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4.4

Označení rypadla

Typový štítek (4-3/1) rypadla je umístěn zepředu na
rámu otočného svršku. Vyražené údaje musí uživatel
zapsat na zadní stranu prvního listu tohoto návodu

Obr. 4-3

4.5
4.5.1

Výbava
Základní vybavení

Základní výbava strojů zahrnuje ruční mazací lis
uložený přihrádce na nářadí (4-4/1) pod sedadlem
strojníka.

Obr. 4-4
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4.5.2

Příslušenství

V této kapitole je uvedeno příslušenství, které lze dodat ke každému typu rypadla. Příslušenství může
být instalováno ve výrobní závodě nebo ho může doinstalovat Váš odborný prodejce strojů KUBOTA.
Příslušenství jiných výrobců se smí instalovat výhradně po písemné odsouhlasení firmy
KUBOTA, viz také kapitola použití podle účelu určení kapitola 2.4.

4.5.2.1

Hydraulické zámky

Hydraulické zámky zabrání náhlému poklesu břemene
při práci jako zdvihací zařízení při poruše hydraulického
vedení nebo hadic. Instaluje se výrobním závodě nebo
je lze doinstalovat u odborného prodejce KUBOTA.
U hydraulických válců
- výložníku (4-5/2),
- násady (4-5/1) a
- radlice (4-5/3)
jsou instalovány po jednom hydraulickém zámku přímo
na hydraulickém připojení válce.

Obr. 4-5
Hydraulický zámek (4-6/1) je ve výrobním závodě
seřízen na příslušné rypadlo a zajištěn plombou (46/2).
Po odstranění plomby nebo po manipulaci
s hydraulickým zámkem zaniká záruka.

Manipulace s hydraulickými zámky může
vést k závažnému ohrožení až k usmrcení
osob a je proto přísně zakázána.
Manipulace i opravy hydraulických zámků jsou
zakázány. Smí být pouze kompletně vyměněny
odborným prodejcem KUBOTA.
Obr. 4-6

Pokyny k použití
•

Před použitím rypadla je nutno zkontrolovat
plomby hydraulických zámků. Pokud na
zámcích plomby nejsou, nebo jsou zámky
poškozeny, nesmí být práce s rypadlem vůbec
započaty.
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4.5.2.2

Výbava pro provoz s drapákem (KX41-3)

Výbava pro provoz s drapákem je univerzální sada přípojek pro drapák, která je instalována na
hydraulickém válci lopaty.
Tato výbava vypíná hydraulické připojení k hydraulickému válci lopaty (4-7/1 a 2). Kompletní průtok oleje
lze odebírat na přípojkách s rychlospojkami (4-7/4 a 7). K těmto rychlospojkám se připojuje funkce
otevírání a zavírání drapáku. Tímto způsobem je funkce pravé ovládací páky pro ovládání lopaty
změněna na ovládání drapáku.
→
zavírání drapáku
Naklápění lopaty k sobě
→
otevírání drapáku
Vyklápění lopaty od sebe
Funkce otáčení drapáku lze připojit k přípojkám (4-7/5 a 4), viz kapitola 6.
Olej k přípojkám pro funkci otevírání a zavírání drapáku je přiváděn přes příslušné ventily (4-7/3 a 6).
Pokyny k použití
•

Před použitím výbavy pro provoz s drapákem zcela zasunout pístní tyč hydraulického válce
lopaty.

•

Rychlospojky musí být před připojením vyčištěny.

•

K přivedení oleje k rychlospojkám přepnout ventily vlevo a vpravo do polohy „2“. Přepnuty musí
být vždy oba ventily.

•

Pro práci se strojem jako s normálním rypadlem je nutno ventily vlevo a vpravo do polohy „1“.

Obr. 4-7

4-6

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Popis rypadla

4.5.2.3

Rychloupínače KUBOTA KS 01 (KX36-3 / KX41-3)

Rychloupínač KUBOTA je pevně spojen čepy s násadou a pákovím lopaty 1. Pomocí rychloupínače lze
rychle měnit lopaty.
Slouží k zavěšení lopaty znázorněné v kapitole 4.5.2.4.
Rychloupínač má hmotnost 15 kg.
Bez povolení firmy KUBOTA nesmí být pomocí rychloupínače zavěšovány jiná přídavná
zařízení, než je uvedeno v kapitole 4.5.2.5.
Zavěšení a zajištění přídavného zařízení
Zavěšení a zajištění je zde popsáno na příkladu hloubkové lopaty

•

Vyčistit dosedací plochy rychloupínače a
přídavného zařízení.

•

Zasunout rychloupínač (4-8/1) do adaptéru
(4-8/2) přídavného zařízení.

Dbát na to, aby se rychloupínač a
přídavné zařízení nevzpříčily, nezavěšovat
násilím.

Obr. 4-8
•

Rychloupínač (4-9/1) se závěsnými háky (4-9/2)
zaklesnout do čepu (4-9/3).

Obr. 4-9
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•

Naklopit rychloupínač (4-10/1) až k zajišťovací
desce (4-10/2).

•

Nadzvednout násadu tak, aby přídavné zařízení
viselo nad zemí.

Obr. 4-10
•

Vysunout hydraulický válec násady (4-11/1) a
tím naklopit rychloupínač (4-11/2) tak, až
přídavné zařízení se zajišťovací deskou (4-11/3)
vlastní váhou dosedne na rychloupínač.

•

Zasunout nástrčný klíč (4-12/2) přes zajišťovací
desku (4-121) na závitové vřeteno rychloupínače
a utahovat vřeteno ve směru hodinových ručiček
tak, až se zajišťovací čepy zcela vysunou do
zajišťovacích otvorů.

Obr. 4-11
Závitové vřeteno důkladně dotáhnout, aby
nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.
K dotažení ale nepoužívat nástavce.
•

Zkontrolovat správnost zajištění.

•

Pohnout opatrně přídavným zařízením na obě
strany tak, aby bylo zajištěno, že nenarazí na
části pákoví lopaty nebo násady.

Pokyny k použití
•

Před zahájením práce a při práci stále
kontrolovat spojení mezi rychloupínačem a
přídavným zařízením

•

Vždy před zahájením práce opatrně naklopit
přídavné zařízení do všech krajních poloh, aby
se zjistilo, že se nedostane do kontaktu s částmi
násady, pákoví lopaty a případně jinými
předními částmi na pracovním zařízení a na
stroji.
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Odjištění a odložení přídavného zařízení
•

Zvednout přídavné zařízení nad zem.

•

Zcela vysunout pístní tyč hydraulického válce
lopaty (4-13/1) tak, aby se přídavné zařízení
naklopilo ke stroji.
Přídavné zařízení bezpodmínečně naklopit
ke stroji, jinak by se po zasunutí
zajišťovacích čepů mohl nekontrolovaně
uvolnit a zranit obsluhu

Obr. 4-13
•

Nasunout nástrčný klíč (4-14/1) přes zajišťovací
desku na závitové vřeteno rychloupínače.

•

Uvolnit otáčením nástrčného klíče proti směru
hodinových ručiček zajištění tak, až jsou
zajišťovací čepy (4-14/2) zcela zasunuty.

Obr. 4-14
•

Usadit přídavné zařízení na stabilní a únosnou
podložku (4-15)

Obr. 4-15
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•

Zasunout pístní tyč hydraulického válce lopaty a
vyklopit tak rychloupínač (4-16/1) z přídavného
zařízení (4-16/2).

Obr. 4-16
•

Rychloupínač (4-17/1) vysunout z přídavného
zařízení a zvednout násadu.

Obr. 4-17
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Svahovací lopata
pevná
(KX36-3/KX41-3)

Šířka lopaty (mm)
300

400

500

600

850

1000

Označení

TL KL 1

TL KL 1

TL KL 1

TL KL 1

GRL KL 1 hydr.

GRL KL 1 fix

Obj.č.

RG039-6030-0

RG039-6040-0

RG039-6050-0

RG039-6060-0

RG039-6085-0

RG039-6100-0

Hmotnost (kg)

37

40

45

55

84

57

Objem (l)

29

38

48

58

71

84

Počet zubů

3

3

4

4

--

--

Do rychloupínače smí být upínány jen uvedené lopaty. Použití jiných lopat je možné jen se souhlasem firmy KUBOTA
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Svahovací lopata
hydraulicky
naklápěná
(KX36-3/KX41-3)

Popis rypadla

Hloubkové lopaty
(KX36-3/KX41-3)

Přídavné lopaty k rypadlům KUBOTA

Hloubkové lopaty

4.5.2.4

Svahovací lopata,
hydraulicky naklápěcí

V následující tabulce jsou uvedeny přídavné lopaty k rypadlům KX36-3 a KX41-3

Svahovací lopata, pevná

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Popis rypadla
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5 POPIS RYPADLA
5.1

Přehled částí rypadla¨

Obr. 5-1
1.

Výložník

11.

Hydraulický válec radlice

2.
3.

Hydraulický válec násady
Pracovní světlomet

12.
13.

Planýrovací radlice
Vybočovaní kozlík výložníku

4.

Kabina strojníka

14.

Hydraulický válec výložníku

5.

Dveře kabiny

15.

Lopata

6.
7.

Levá kapota motoru
Turas

16.
17.

Táhlo lopaty
Páka lopaty

8.

Planetová pojezdová převodovka

18.

Násada

9.

Otočný svršek

19.

Hydraulický válec lopaty

10.

Vodící kolo
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5.2

Stanoviště strojníka

Stanoviště strojníka je umístěno ve střední části kabiny.
Zahrnuje tyto ovládací prvky (5-2):
1. pravá ovládací konzola
2. sedadlo strojníka
3. levá ovládací konzola
4. pojezdové páky a pedály
Pravá ovládací konzola je u KX36-3 a
KX41-3 odlišná.

Obr. 5-2

5.2.1
Pravá ovládací konzola
KX36-3
Pravá ovládací konzola (5-3) obsahuje tyto součásti:
1. pravá ovládací páka
2. tlačítko klaksonu
3. páka ovládání radlice
4. opěrka paže
5. páka ovládání otáček motoru
6. přepínač ventilátoru (u provedení s kabinou)
7. přístrojová deska
8. spínací skříňka
9. kontrolka rezervy paliva
10. spínač majáku
Obr. 5-3
Přístrojová deska (5-3/7) obsahuje tyto ukazatele a
kontrolky:
1. ukazatel stavu paliva
2. ukazatel teploty chladící kapaliny
3. počítadlo motohodin
4. tlačítko pracovních světlometů
5. kontrolka dobíjení baterie
6. kontrolka tlaku motorového oleje
7. kontrolka žhavení

Obr. 5-4
5-2
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Popis prvků pravé ovládací konzoly obr. 5-3
1. Pravá ovládací páka
Funkce pravé ovládací páky jsou popsány v kapitole 5.2.3 „Ovládací prvky“.
2. Tlačítko klaksonu
Tlačítkem lze spouštět klakson stroje
3. Páka ovládání radlice a tlačítko pro přepínání rychlosti pojezdu
Funkce páky ovládání radlice jsou popsány v kapitole 5.2.3 „Ovládací prvky“.
4. Opěrka paže
Opěrka paže umožňuje strojníkovi pohodlné ovládání ovládacích prvků.
5. Páka ovládání otáček motoru
Strojník může pomocí páky plynule měnit otáčky motoru
6. Přepínač ventilátoru
Přepínačem ventilátoru se zapíná a ovládá ventilátor. Proudění vzduchu lze nastavit na silné (HI)
nebo slabé (LO).
7. Přístrojová deska
Funkce přístrojové desky jsou popsány v kapitole Popis ukazatelů a kontrolek na obr. 5-4
8. Spínací skříňka
Spínací skříňka slouží jako hlavní spínač celé elektrické soustavy stroje a jako spouštěcí spínač
ke žhavení a spuštění motoru
9. Kontrolka rezervy paliva
Kontrolka rezervy paliva svítí, pokud v palivové nádrži zbývá méně než 5,1 l..
10. Tlačítko majáku
Pomocí tohoto tlačítka se zapíná výstražný maják (maják je volitelná výbava)

Popis ukazatelů a kontrolek k obr. 5-4
1. Ukazatel stavu paliva
Ukazatel stavu paliva signalizuje stav paliva v nádrži
2. Ukazatel teploty chladící kapaliny
Ukazatel teploty chladící kapaliny signalizuje teplotu chladícího systému motoru.
3. Počítadlo motohodin
Počítadlo motohodin signalizuje proběhlé motohodiny rypadla v korcích po 0,1 hodiny (to znamená
v krocích po 6 minutách).
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4. Tlačítko pracovních světlometů
Tímto tlačítkem se zapínají pracovní světlomety a osvětlení přístrojové desky.
5. Kontrolka dobíjení baterie
Kontrolka svítí při zapnutí zapalování, klíč ve spínací skříňce v poloze RUN. Po spuštění motoru
kontrolka zhasne.
6. Kontrolka tlaku motoru
Kontrolka svítí při zapnutí zapalování, klíč ve spínací skříňce v poloze RUN, při poklesu tlaku
motorového oleje nebo po vypnutí motoru.
7. Kontrolka žhavení
Po zapnutí zapalování, tedy po natočení klíče ve spínací do polohy RUN po 0 – 12 sekund. Doba je
závislá na teplotě chladící kapaliny. Po zhasnutí kontrolky lze spustit motor.

KX41-3
Pravá ovládací konzola (5-5) obsahuje tyto součásti:
1. pravá ovládací páka
2. tlačítko klaksonu
3. tlačítko rychlopojezdu
4. páka ovládání radlice
5. opěrka paže
6. páka ovládání otáček motoru
7. přepínač ventilátoru (u provedení s kabinou)
8. přístrojová deska
9. spínací skříňka
10. kontrolka rezervy paliva
11. spínač majáku
Obr. 5-5
Přístrojová deska (5-5/8) obsahuje tyto ukazatele a
kontrolky:
1. centrální kontrolka
2. displej
3. tlačítko volby režimu displeje
4. tlačítko pracovních světlometů

Obr. 5-6
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Popis prvků pravé ovládací konzoly obr. 5-5
1. Pravá ovládací páka
Funkce pravé ovládací páky jsou popsány v kapitole 5.2.3 „Ovládací prvky“.
2. Tlačítko klaksonu
Tlačítkem lze spouštět klakson stroje
3. Tlačítko rychlopojezdu
Tlačítko rychlopojezdu zapíná a vypíná rychlopojezd
4. Páka ovládání radlice a tlačítko pro přepínání rychlosti pojezdu
Funkce páky ovládání radlice jsou popsány v kapitole 5.2.3 „Ovládací prvky“.
5. Opěrka paže
Opěrka paže umožňuje strojníkovi pohodlné ovládání ovládacích prvků.
6. Páka ovládání otáček motoru
Strojník může pomocí páky plynule měnit otáčky motoru
7. Přepínač ventilátoru
Přepínačem ventilátoru se zapíná a ovládá ventilátor. Proudění vzduchu lze nastavit na silné (HI)
nebo slabé (LO).
8. Přístrojová deska
Funkce přístrojové desky jsou popsány v kapitole Popis ukazatelů a kontrolek na obr. 5-4
9. Spínací skříňka
Spínací skříňka slouží jako hlavní spínač celé elektrické soustavy stroje a jako spouštěcí spínač
ke žhavení a spuštění motoru
10. Kontrolka rezervy paliva
Kontrolka rezervy paliva svítí, pokud v palivové nádrži zbývá méně než 5,1 l..
11. Tlačítko majáku
Pomocí tohoto tlačítka se zapíná výstražný maják (maják je volitelná výbava)
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Popis ukazatelů a kontrolek k obr. 5-6
1. Centrální kontrolka
Centrální kontrolka svítí při vzniku poruchy žlutě nebo červeně
Pokud centrální kontrolka svítí červeně musí ihned přerušen provoz rypadla
2. Displej
Na displeji jsou zobrazeny podle provozní situace stav paliva v nádrži, teplota motorového oleje,
počet motohodin, případně jiné kontrolní údaje. Podrobný popis jednotlivých údajů je proveden
v kapitole 6 v souvislosti s příslušnými provozními situacemi.
3. Tlačítko volby režimu displeje
Přepíná mezi dvěma režimy displeje.
4. Tlačítko pracovních světlometů
Zapíná nebo vypíná pracovní světlomety
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5.2.2

Levá ovládací konzola

Levá ovládací konzola (5-7) obsahuje tyto součásti:
1. levá ovládací páka
2. opěrka paže
3. blokování ovládacích pák

Obr. 5-7

Popis součástí levé ovládací konzoly obr. 5-7
1. Levá ovládací páka
Funkce levé ovládací páky jsou popsány v kapitole 5.2.3 „Ovládací prvky“.
2. Opěrka paže
Opěrka paže umožňuje strojníkovi pohodlné ovládání ovládacích prvků.
3. Blokování ovládacích pák
Funkce blokování ovládacích pák jsou popsány v kapitole 5.2.3 „Ovládací prvky“.

5.2.3

Ovládací prvky

Ovládací prvky (5-8) zahrnují následující součásti:
1. levá ovládací páka
2. blokování ovládacích pák
3. pedál ovládání přídavné hydrauliky
4. pojezdová páka pro levý pás
5. pojezdová páka pro pravý pás
6. pedál vybočování kozlíku výložníku
7. pravá ovládací páka
8. tlačítko klaksonu
9. páka ovládání radlice

Obr. 5-8
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Popis ovládacích prvků obr. 5-8
1. Levá ovládací páka
Pomocí levé ovládací páky lze otáčet svrškem a pohybovat násadou
Vyklápění násada

Otáčení
vršku doleva

Otáčení svršku
doprava

Směr
jízdy

Naklápění násady
2. Blokování ovládacích pák
Při nastupování a vystupování z kabiny se ovládací konzola zvedne naklopením páky blokování
ovládacích pák nahoru. Motor lze spustit jen při nadzvednuté ovládací konzole. Ovládací prvky
jsou funkční při spuštěné konzole dole a v „dolní“ poloze páky blokování ovládacích pák (5-7/3).
Blokování ovládacích pák vpravo je instalováno jen u rypadel se stříškou

3. Pedál ovládání přídavné hydrauliky
Pomocí tohoto pedálu lze ovládat přídavná zařízení
4. /
5. Pojezdová páka levého a pravého pásu
Pomocí pojezdových pák lez pojíždět s rypadlem dopředu nebo dozadu a zatáčet. Levá pojezdová
páka ovládá levý pojezdový pás a pravá páka pravý pojezdový pás. Při zatáčení lze ovládat jen
jeden pojezdový pás.
5. Pedál vybočování kozlíku výložníku
Pomocí tohoto pedálu lze natočit výložník v kozlíku doprava a doleva.
7. Pravá ovládací páka
Spouštění
výložníku

Vyklápění
lopaty

Naklápění
lopaty

Zvedání výložníku
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8. Tlačítko klaksonu
Pomocí tlačítka lze ovládat klakson stroje.
9. Páka ovládání radlice
Pomocí páky ovládání radlice leze zvedat nebo spouštět radlici. Potlačení páky dopředu se radlice
spouští, potažením k sobě pak zvedá.
Spouštění radlice
Směr
jízdy
Zvedání radlice

5.2.4

Další součásti kabiny strojníka

Stěrače a ostřikovače čelního skla
Čelní sklo je opatřeno stěračem a ostřikovačem, které
se ovládají přepínačem (5-9/1) pod střechou kabiny.

Obr. 5-9

Vnitřní osvětlení
Kabina je opatřena vzadu pod střechou kabiny vnitřním
osvětlením (5-10/1), které se zapíná a vypíná pomocí
kolébkového spínače.

Obr. 5-10
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Pojistková skříňka
Pojistková skříňka (5-11/1) se nachází pod sedadlem
strojníka za krytem (5-12/4 a je opatřena také krytem.

Obr. 5-11

Akumulátorová baterie
Akumulátorová baterie (5-12/1) je umístěna pod
sedadlem strojníka za uzamykatelným krytem (5-12/4).
Vedle akumulátorové baterie se nachází hlavní pojistka
elektrické soustavy (5-12/2).

Skříňka na nářadí
Skříňka na nářadí (5-12/3) se nachází vlevo od
akumulátorové baterie.

Obr. 5-12

Plnící hrdlo palivové nádrže
Plnící hrdlo palivové nádrže (5-13/1) se nachází vzadu
vpravo na kapotě motoru. Je opatřeno uzamykatelnou
zátkou.

Obr. 5-13
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5.3

Prostor motoru

Prostor motoru (5-14) se nachází na zádi otočného svršku a je uzavřen uzamykatelným krytem.

Obr. 5-14
1.

Expanzní nádobka chladící kapaliny

8.

Tlumič výfuku

2.

Ventil topení

9.

Startér

3.

Plnící hrdlo oleje

10.

Měrka oleje

4.

Motor

11.

5.

Vzduchový filtr

12.

Alternátor
Chladič chladící kapaliny motoru

6.

Pojistka nouzového vypínání motoru

13.

Chladič oleje

7.

Palivový filtr
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5.4

Hydraulická soustava

Ovládací prvky, kromě páky ovládání radlice, pedálu vybočování kozlíku výložníku, ovládání přídavného
okruhu a pojezdových pák aktivují jeden okruh hydraulického servořízení.
Páka ovládání radlice řídí rozvaděč pomocí lanka.
Tlakový akumulátor (5-15/4) umožňuje při výpadku motoru spuštění výložníku a násady.

Obr. 5-15
1.

Plnící hrdlo hydraulické nádrže

4.

Tlakový akumulátor

2.

Hydraulická nádrž

5.

Rozvaděč

3.

Olejoznak hydraulické nádrže

6.

Čerpadlo
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Hydraulická nádrž
Hydraulická nádrž (5-16/2) se nachází na pravé straně
stroje pod boční kapotou. Ve víku nádrže je instalován
přepadový filtr (5-16/1).

Obr. 5-16
Ve dnu hydraulické nádrže je sací filtr (5-17/1)

Obr. 5-17

Hydraulický tlakový akumulátor
Tlakový akumulátor (5-18/1) umožňuje při výpadku
motoru spuštění výložníku a násady.

Obr. 5-18
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6 PROVOZ
6.1

Všeobecná bezpečností ustanovení

•

Musí být dodržovány bezpečnostní pokyny dle kapitoly 2

•

Rypadlo smí být provozováno jen v souladu s účelem použití dle kapitoly 2.4

•

Obsluha rypadla je dovolena jen vyškolenému personálu dle kapitoly 1.5

•

Ovládání rypadla pod vlivem drog léků a alkoholu je zakázáno. Při přílišné únavě strojníka je
nutno přerušit provoz. Obsluha musí být tělesně způsobilá k tomu, aby mohla rypadlo ovládat.

•

Rypadlo smí být provozováno jen tehdy, pokud jsou plně funkční všechna ochranná zařízení.

•

Před spuštěním motoru popř. zahájením práce s rypadlem zajistit, aby nebyl touto manipulací
nikdo ohrožen.

•

Před uvedením do provozu musí být rypadlo zkontrolováno na vnější poškození a na funkčnost,
je nutno provést činnosti před uvedením do provozu. Při nedostatcích smí být rypadlo uvedeno
do provozu až po jejich odstranění.

•

Musí se používat přiléhající pracovní oděv dle příslušných předpisů.

•

Během provozu se nesmí v kabině nacházet jiné osoby než strojník.

•

K nastupování a vystupování musí být otočný svršek uveden do takové polohy, ve které může
strojník využít pojezdové pásy jako schůdky.

•

Při opuštění kabiny se musí vždy vypnout motor. Ve výjimečných případech, např. při hledání
závady, se smí kabina opustit i při spuštěném motoru. Obsluha musí bezpodmínečně zajistit, aby
levá ovládací konzola byla nadzdvižení. Ovládacími prvky se smí pohybovat jen tehdy, když
strojník sedí v sedadle v kabině.

•

Opustí-li strojník rypadlo (např. při přestávce nebo na konci směny), musí být vypnut motor a
rypadlo zajištěno proti opětovnému uvedení do provozu tím, že ze spínací skříňky vytáhne klíč a
vezme ho s sebou. Dveře kabiny je nutno zamknout. Rypadlo musí být před opuštěním zajištěno
proti rozjetí.

•

Při přerušení práce se musí vždy lopata opřít o zem.

•

Nechat motor běžet v uzavřených prostorách je zakázáno, pokud nejsou vybaveny odsávání
výfukových zplodin nebo nejsou dobře odvětrány. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který je
bez barvy a zápachu a vede ke smrti udušením.
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•

Nikdy nelézt pod rypadlo dříve, než je vypnut motor a než je vytažen klíč ze spínací skříňky a než
je rypadlo zajištěno proti rozjetí.

•

Nikdy nelézt pod rypadlo, pokud je nadzvednuto jen pracovním zařízením nebo radlicí. Vždy
používat vhodné podkládací pomůcky.

Navádění strojníka
•

Je-li strojníkovi bráněno ve výhledu do pracovního prostoru nebo ve směru jízdy, musí mu
pomoci pomocník.

•

Pomocník musí být k této činnosti způsobilý.

•

Strojník a pomocník se musí před zahájením činnosti domluvit na signálech.

•

Stanoviště pomocníka musí být pro strojníka dobře rozeznatelné a musí se nacházet v zorném
poli strojníka.

•

Strojník musí okamžitě zastavit rypadlo v případě, že je přerušen oční kontakt s pomocníkem.
Zásadně platí, že se smí pohybovat jen jeden, buď rypadlo nebo pomocník!

6.1.1

Postupy při práci v blízkosti nadzemních elektrických vedení

Při práci s rypadlem v blízkosti nadzemní elektrických vedení a trolejí (např. troleje tramvají) musí být
dodržována mezi rypadlem a jeho součástmi a vedením minimální vzdálenost dle následující tabulky:
Jmenovité napětí [V]

Bezpečná vzdálenost [m]
do 1000 V

1,0 m

nad 1 kV

do 110 kV

3,0 m

nad 110 kV

do 220 kV

4,0 m

nad 220 kV

do 380 kV

5,0m

nebo napětí neznámé velikosti
Pokud bezpečnou vzdálenost nelze dodržet, musí být nadzemní elektrická vedení po dohodě s jejich
majiteli popř. provozovateli vypnuta a zajištěna proti opětovnému zapnutí.
Při přiblížení se k nadzemnímu elektrickému vedení musí být brány do úvahy všechny pracovní pohyby
rypadla.
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Také nerovnosti terénu nebo naklonění rypadla může vzdálenost zmenšit.
Vítr může nadzemní elektrická vedení rozkývat a vzdálenost tak zmenšit.
Při přechodu elektrického proudu pomocí vhodných opatření s rypadlem opustit nebezpečný prostor.
Pokud to není možné, neopouštět sedadlo strojníka, varovat přibližující se osoby před nebezpečím a
vyžádat vypnutí proudu.

6.1.2

Postupy při práci v blízkosti podzemních elektrických vedení

Před zahájením výkopových prací musí provozovatel nebo za tuto práci odpovědná osoba zkontrolovat,
zda se ve vytyčením pracovním prostoru nenachází podzemní elektrická vedení.
Pokud se zde podzemní elektrická vedení nachází, musí být zjištěna s vlastníkem nebo provozovatelem
jejich poloha a uložení a stanovena potřebná bezpečnostní opatření.
Při neočekávaném odkrytí nebo poškození podzemního elektrického vedení musí strojník ihned přerušit
práci a vyrozumět zodpovědnou osobu.

6.2

První uvedení do provozu

Před prvním uvedením do provozu musí být provedena vizuální kontrola vnějšku rypadla na poškození,
která mohla vzniknout při přepravě, a kompletnosti stroje a přídavných zařízení.
•

Zkontrolovat stavy provozních kapalin dle kapitoly 8.

•

Zkontrolovat všechny funkce ovládání dle kapitoly 6.3 a následující.

O zjištěných nedostatcích ihned informujte příslušného prodejce.

6.2.1

Záběh rypadla

Během prvních 50 motohodin je nutno bezpodmínečně dodržovat následující body:
•

Rypadlo zahřívat za nízkých otáček motoru a při slabém zatížení, nenechávat zahřívat za klidu
stroje.

• Rypadlo nezatěžovat více, než je nutno.
Zvláštní pokyny k údržbě
•

Motorový olej s filtrem je nutno vyměnit po prvních 50 motohodinách.

•

Olej v pohonu pojezdu je nutno vyměnit po prvních 50 motohodinách.

•

Přepadový filtr hydraulické soustavy je nutno vyměnit po prvních 250 motohodinách.
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6.3
6.3.1

Provoz rypadla
Činnosti před denním uvedením do provozu
Pro provedení těchto prací musí být rypadlo ustaveno na rovném podkladu, klíč je vytažen
ze spínací skříňky.

•

Kryt motoru odemknout a otevřít.

Rypadlo všeobecně
•

Zkontrolovat rypadlo na zjevné poškození a netěsnosti.

Kontrola stavu motorového oleje
•

Vytáhnout měrku oleje (6-1/1) a setřít čistou
látkou.

•

Měrku opět zcela zasunout a vytáhnout. Hladina
oleje se musí nacházet v oblasti „A“. Při nízké
hladině oleje, doplnit motorový olej, vit kapitola
8.5.6.

Provozování s příliš nízkou nebo příliš
vysokou hladinou oleje může vést
k poškození motoru,

Obr. 6-1
Kontrola stavu chladící kapaliny
•

Zkontrolovat výšku hladiny chladící kapaliny ve
vyrovnávací nádržce (6-2/1), hladina se musí
nacházet mezi značkami FULL a LOW.

Neotevírat uzávěrky chladiče

Obr. 6-2
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Nachází-li se hladina pod značkou LOW, musí být chladící kapalina doplněna, viz kapitola
8.5.1.

Pokud hladina po krátké době po doplnění klesne opět pod značku LOW, je chladící
systém netěsný. Rypadlo smí být do provozu uvedeno, až po odstranění závady.

Kontrola chladiče chladící kapaliny a oleje
•

Zkontrolovat chladič chladící kapaliny (6-3/2) a
oleje (6-3/1) na netěsnosti a znečištění (např.
listím)

Pokud se mezi chladiči nachází listí nebo jiné
nečistoty, musí být chladiče vyčištěny, viz
kapitola 8.5.2.
Kontrola klínového řemene
•

Zkontrolovat klínový řemen (6-3/1) na
poškození a jeho napnutí, řemen by nemělo jít
stlačit o více než 10 mm. Napnutí řemene, viz
kapitola 8.5.3.

Obr. 6-3
Kontrola těsnosti výfukového systému
•

Zkontrolovat těsnost a uchycení (tvoření trhlin)
výfukového systému (6-4/1)

Pokud je kontrol prováděna na zahřátém
motoru, existuje nebezpečí popálení částmi
výfukového systému.
•

Je-li výfukový systém netěsný nebo uvolněný,
smí být rypadlo uvedeno do provozu až po jeho
opravě.
Obr. 6-4
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Kontrola stavu hydraulického oleje
K přesnému posouzení stavu oleje, musí být
pístní tyče všech hydraulických válců
vysunuty do poloviny své délky. Odstavení
stroje z provozu, viz kapitola 6.4.
•

Na olejoznaku (6-5/1) zkontrolovat stav oleje.
Hladina oleje by měla dosahovat do středu
olejoznaku. Před případným doplněním oleje ještě
jednou zkontrolovat vysunutí hydraulických válců,
doplnění hydraulického oleje, viz kapitola 8.5.12.

Obr. 6-5
Kontrola odlučovače vody palivového systému
•

Otevřít kapotu motoru a zkontrolovat, zda se
v odlučovači vody (6-6/1) nachází voda.
V odlučovači vody se nachází červený plastový
kroužek, který plave na hladině vody. Pokud je
kroužek nadzvednutý, odlučovač vody vyčistit, viz
kapitola 8.5.8.

•

Kapotu motoru zavřít

Obr. 6-6
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Mazání
•

Spustit motor rypadla, viz kapitola 6.3.3.

•

Uvést výložník, násadu, lopatu a radlici do
polohy dle obrázku 6-7. Vypnout motor,
vytáhnout klíč ze spínací skříňky.
Manipulace s ovládacími prvky, viz kapitola
6.3.6.

•

Promazat všechna mazací místa (6-8) mazacím
tukem tak, až z nich je vytlačován čerstvý tuk,
provozní látky, viz kapitola 8.6

Vytlačený tuk ihned setřít, znečištěné kusy
látek do likvidace ukládat v k tomu určených
nádobách.
Obr. 6-7

Obr. 6-8
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Kontrola hladiny paliva v nádrži
KX36-3
•

Otočit klíč (6-9/1) ve spínací skříňce do polohy
RUN.

•

Zkontrolovat stav paliva na ukazateli stavu
paliva (6-9/2). Svítí-li kontrolka rezervy paliva
(6-9/3), je v nádrži již jen 5,1 l paliva.

•

Při nízké hladině paliva, doplnit palivo, viz
kapitola 6.16.

Obr. 6-9
•

Otočit klíč (6-9.1/1) ve spínací skříňce do
polohy RUN.

•

Zkontrolovat stav paliva na ukazateli stavu
paliva (6-9.1/2). Svítí-li na displeji zpráva FUEL,
je nádrži již jen 5,1 l paliva.

•

Při nízké hladině paliva, doplnit palivo, viz
kapitola 6.16.

Obr. 6-9.1
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6.3.2

Seřízení pracoviště

Otevírání dveří kabiny (provedení
s kabinou)
•

Dveře kabiny se otevírají pomocí dveřního
zámku (6-10/1).

•

Dveře otevřít tahem za madlo (6-10/2) a zajistit
pomocí zachycovacího háku (6-10/3) v držáku
na stěně kabiny.

Obr. 6-10
•

Vyklopit levou ovládací konzolu (6-11/2) tahem
za páku blokování ovládacích pák (6-11/1) do
horní krajní polohy.
Ovládací konzolu ponechat v této poloze
do spuštění motoru, protože je v této
poloze lze spustit motor.

•

Nastoupit do kabiny rypadla s využitím
pojezdových pásů jako stupínku.

•

Usadit se v sedadle strojníka.

Obr. 6-11
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Nastavení sedadla strojníka
Sedadlo strojníka je nutno seřídit tak, aby mohla práce pohodlná a aby neunavovala.
Všechny ovládací prvky musí být bezpečně ovladatelné.

KX36-3
Podélné přestavení sedací plochy (vzdálenost
sedadla)
•

Naklopit nahoru páku podélného přestavování
sedadla (6-12/5) a posunutím dopředu nebo
dozadu uvést sedací plochu do požadované
polohy, páku pustit

Zajistit, aby se sedadlo ve své poloze
zajistilo.
Obr. 6-12
Nastavení odpružení (hmotnost strojníka)
Sedadlo lze na hmotnost strojníka nastavit pomocí páčky (6-12/2). Jako pomoc k seřízení slouží
ukazatel hmotnosti (6-12/1).
•

Posouvání páčky dolů se předpětí odpružení zvyšuje (těžší strojník), povytažením páčky nahoru
se předepjetí odpružení snižuje (lehčí strojník).
Sedadlo seřídit tak, aby se dosáhlo dobrého komfortu odpružení.

Nastavení opěrky zad
•

Odlehčit opěrku zad a naklopit nahoru páku (6-12/4), nakloněním zad dosáhnout požadovanou
polohu, páku pustit. Opěradlo je nutno nastavit tak, při úplném opření zad strojníka bylo možné
bezpečné ovládání ovládacích pák.
Bezpečnostní pás
•

Nasadit bezpečnostní pás (6-12/3).

•

Upravit délku bezpečnostního pásu tak, aby pás těsně doléhal ale neškrtil.
Provoz rypadla bez upoutání bezpečnostním pásem je zakázán.
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KX41-3
Podélné přestavení sedací plochy (vzdálenost
sedadla)
•

Naklopit nahoru páku podélného přestavování
sedadla (6-12.1/5) a posunutím dopředu nebo
dozadu uvést sedací plochu do požadované
polohy, páku pustit

Zajistit, aby se sedadlo ve své poloze
zajistilo.
Obr. 6-12.1
Nastavení odpružení (hmotnost strojníka)
Sedadlo lze na hmotnost strojníka nastavit pomocí páčky (6-12.1/4). Jako pomoc k seřízení slouží
ukazatel hmotnosti (6-12.1/3).
•

Usednout na sedadlo.

•

Páčku vyklopit o 90°.

•

Kýváním páčky nahoru nebo dolů seřídit předpětí odpružení tak, aby ukazateli hmotnosti byla
hmotnost strojníka.
Sedadlo seřídit tak, aby se dosáhlo dobrého komfortu odpružení.

Nastavení opěrky zad
•

Odlehčit opěrku zad a naklopit nahoru páku (6-12.1/2), nakloněním zad dosáhnout požadovanou
polohu, páku pustit. Opěradlo je nutno nastavit tak, při úplném opření zad strojníka bylo možné
bezpečné ovládání ovládacích pák.
Bezpečnostní pás
•

Nasadit bezpečnostní pás (6-12.1/1).

•

Upravit délku bezpečnostního pásu tak, aby pás těsně doléhal ale neškrtil.
Provoz rypadla bez upoutání bezpečnostním pásem je zakázán.

Seřízení vnějších zrcátek
Zkontrolovat seřízení vnějších zrcátek, případně doseřídit tak, aby byl zajištěn optimální výhled.
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6.3.3

Spuštění motoru
Při prvním spuštění motoru rypadla na začátku pracovního dne provést činnosti před
denním uvedením provozu, viz kapitola 6.3.1.
Zajistit, aby se v blízkosti rypadla nenacházely žádné osoby. Je-li nezbytné, aby se
v blízkosti rypadla nacházely osoby, tyto krátký zatroubením varujte.

Zajistit, aby se všechny ovládací prvky nacházely v neutrální poloze.

Spuštění motoru rypadla je dovoleno jen tehdy, pokud strojník sedí na sedadle v kabině.
Před spuštěním motoru musí být pracoviště v kabině strojníka přizpůsobeno příslušnému
strojníkovi, viz kapitola 6.3.2.
Nenaskočí-li motor ihned, přerušit spouštění. Po krátké době spouštění zopakovat. Pokud
motor nenaskočí po více pokusech, je nutno přivolat odborníky. Jsou-li vybité
akumulátorové baterie, je možno motor spustit s pomocí externího zdroje, viz kapitola 6.13.
•

Páku ovládání otáček (6-13/1) posunout ve
směru k symbolu
.

Obr. 6-13
•

Zasunout klíč (6-14/1) do spínací skříňky a
otočit do polohy RUN.

Krátce se rozsvítí kontrolka žhavení. Po
zhasnutí je možno spustit motor

Obr. 6-14
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Svítí kontrolka tlaku motorového oleje a zhasne po spuštění motoru.

Svítí kontrolka dobíjení a zhasne po spuštění motoru.

Rozsvítí-li se kontrolka rezervy paliva, zbývá v nádrži již jen 5,1 l paliva, doplnit palivo, viz
kapitola 6.16.
•

Otočit klíčem ve spínací skříňce do polohy START a držet, až motor naskočí, klíč pustit.

•

Spustit dolů levou ovládací konzolu, až zaskočí páka blokování ovládacích pák.

•

Nechat krátkým během ve volnoběžných otáčkách zahřát motor.
Provozovat motor za nízkých otáček po dobu do zahřátí motoru na provozní teplotu.

•

Nastavit otáčky motoru dle pracovního nasazení stroje.
, až je dosaženo požadovaných otáček. Pro trvalý
Posunout páku ovládání otáček ve směru
provoz by neměly otáčky překročit 2/3 otáček jmenovitých.

•

Během provozu stále sledovat ukazatele a kontrolky, viz kapitola 6.3.4.¨

Vypnutí motoru
Pokud má být motor vypnut, protože má být přerušena nebo ukončena práce s rypadlem,
je nutné provést činnosti při odstavení stroje z provozu, viz kapitola 6.4.
•

6.3.4

Otočit klíčem ve spínací skříňce do polohy STOP

Kontrola ukazatelů a kontrolek po spuštění motoru a během práce

Po spuštění motoru a během provozu musí strojník stále kontrolovat kontrolky a ukazatele.
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Při rozsvícení kontrolky tlaku motorového oleje během provozu ihned vypnout motor a
vyrozumět odborníky.
Při rozsvícení kontrolky dobíjení během provozu ihned vypnout motor. Zkontrolovat, zda
není volný nebo prasklý řemen, případně vyrozumět odborníky.

KX36-3
Kontrolovat teplotu chladící kapaliny , ukazatel se má pohybovat v rozsahu „A“.
Dostane-li se ukazatel během provozu do červené oblasti, ihned vypnout motor
a zkontrolovat stav chladící kapaliny v expanzní nádobce, neotevírat zátku
chladiče → hrozí nebezpečí popálení. Pokud je hladina kapaliny pod značkou
LOW, nechat motor zcela vychladnout a doplnit chladící kapalinu podle kapitoly
8.5.1.
Zkontrolovat těsnost chladící soustavy, případně informovat odborný personál.
Zkontrolovat, zda není volný nebo prasklý řemen, případně uvědomit odborníky.
Zkontrolovat, zda nebí znečištěn vstupní průduch chladícího vzduchu na levé
kapotě motoru nebo chladič chladící kapaliny a oleje, případně vyčistit chladič,
viz kapitola 8.5.2.
Kontrolovat ukazatel stavu paliva. Pokud se ukazatel nachází v červené oblasti,
je nutno doplnit palivo, viz kapitola 6.16. Totéž platí, pokud svítí kontrolka
rezervy paliva (zbývá 5,1 l).

KX41-3
Kontrolovat teplotu chladící kapaliny, sloupek ukazatele se musí nacházet v rozsahu „A“.

Stoupne-li sloupek během provozu do blízkosti značky „H“, ihned vypnout motor, zkontrolovat výšku
hladiny kapaliny ve vyrovnávací nádržce, neotevírat zátku chladiče → nebezpečí popálení. Je-li
hladina kapaliny pod LOW, nechat motor zcela zchladnout a doplnit chladící kapalinu, viz kapitola 8.5.1.
Zkontrolovat těsnost chladící kapaliny, případně uvědomit odborníky.
Zkontrolovat, zda není volný nebo prasklý řemen, případně uvědomit odborníky.
Zkontrolovat, zda nebí znečištěn vstupní průduch chladícího vzduchu na pravé postranní kapotě nebo
chladič chladící kapaliny a oleje, případně vyčistit chladič, viz kapitola 8.5.2.
Totéž platí, pokud červeně bliká centrální kontrolka a na displeji je varovná zpráva ke tlaku oleje.
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Pozorovat ukazatel paliva. Pohybuje-li se sloupek v blízkosti značky „E“, je nutno doplnit palivo, viz
kapitola 6.16. Totéž platí, pokud žlutě bliká centrální kontrolka (zbývá 5,1 l) a na displeji je varovná
zpráva ke stavu paliva:

Motor ihned vypnout, hlavně při:
•

náhlém zvýšení nebo poklesu otáček motoru,

•

pozorování abnormálních hluků,

•

pracovní zařízení rypadla reaguje na pohyb ovládacích pák nečekaně nebo,

•

jsou výfukové plyny jsou bílé nebo černé, u studeného motoru je normální krátkodobé bílé
zbarvení výfukových plynů.

6.3.5

Jízda s rypadlem

•

Dodržovat bezpečnostní ustanovení dle kapitoly 2 a 6.1.

•

Provést činnosti před denním uvedením do provozu, viz kapitola 6.3.1.

•

Spustit motor, viz kapitola 6.3.3.

•

Kontrolovat ukazatele a kontrolky, viz kapitola 6.3.4.
Zajistit, aby byly pracovní zařízení a radlice
ve směru jízdy dle obr. 6-15

Obr. 6-15
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Seřízení podvozku
U rypadel s představovacím podvozkem před jízdou
uvést podvozek na požadovanou šířku:
•

Páku výběru ovládání radlice / změny šířky
podvozku (6-15.1/1 přestavit zcela do polohy B.
Páka výběru ovládání radlice / změny šířky
podvozku musí být přestavena až do své
koncové polohy, jinak to může vyvolat
neočekávané pohyby rypadla.

Obr. 6-15.1
•

Pomocí páky pro ovládání radlice (6-15.2/1)
nastavit požadovanou šířku podvozku. Posunutí
páky do polohy A šířku podvozku zvyšuje
v rozsahu 9900 mm až 1300 mm. Potažení páky
do polohy B zmenšuje šířku podvozku v rozsahu
1300 mm až 990 mm.

Malá šířka podvozku by se měla používat
jen při projížděním velmi stísněných prostor.
Při práci s rypadlem používat vždy podvozek
roztažený na maximální šířku, se staženým
podvozkem hrozí nebezpečí překlopení

Obr. 6-15.2
•

Po nastavení šířky podvozku ihned přestavit
páku výběru ovládání radlice / změny šířky
podvozku (6-15.1./1) zcela do polohy A.

Při pojíždění se staženým podvozkem musí být navíc
zaklapnuto rozšíření radlice:
•

Vytáhnout zajišťovací čepy (6-15.31)

•

Zaklopit rozšíření radlice (6-15.3/2) za radlici.

•

Zasunout zpět zajišťovací čepy (6-15.3/1).

Obr. 6-15.3
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Při jízdě s rypadlem je nutno
bezpodmínečně dodržovat následující
bezpečnostní ustanovení
Při práci ve svahu je nutno dbát na sklon rypadla (6-16).
Max. stranový sklon → 27% = 15°
Max. podélný sklon

→ 36% = 20°

•

Při jízdě udržovat lopatu co nejníže.

•

Zkontrolovat podklad na únosnost, díry nebo jiné
překážky.

•

Opatrně při jízdě podél úbočí a hran výkopů,
mohou uhnout.

•

Při jízdě se svahu jet pomalu, aby nedošlo
k nekontrolovatelnému zvýšení rychlosti

•

Zavřít dveře kabiny.

•

Pří jízdě by měla být lopata ve výšce 200 až 400
mm (A) nad zemí (6-17)

Obr. 6-16

Obr. 6-17
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KX36-3
•

Radlici zvednout do nejvyšší polohy tak, že
zatáhne za páku ovládání radlice (6-18/1)
dozadu.

•

Nastavit otáčky motoru na potřebnou hodnotu.

Obr. 6-18

KX41-3
•

Radlici zvednout do nejvyšší polohy tak, že
zatáhne za páku ovládání radlice (6-18/1)
dozadu.

•

Nastavit otáčky motoru na potřebnou hodnotu.

Jízda
•

Při rovnoměrném potlačení pojezdových pák
dopředu rypadlo jede rovně dopředu. Po puštění
pák se ihned rypadlo zastaví.
Potáhnou-li se obě pojezdové páky rovnoměrně
dozadu, jede rypadlo rovně dozadu.

(A)

dopředu

(B)
(C)

dozadu
rovně

Obr. 6-19

Nenachází-li se radlice tak, jak je
znázorněno na obr. 6-20 vpředu, ale vzadu,
je funkce pojezdových pák obrácená.
Pojezdové páky dopředu → rypadlo jede
dozadu.

Obr. 6-20
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•

Pro rychlejší jízdu je možno stlačit tlačítko
rychlopojezdu (6-21/1). Zazní zvukový signál a
rozsvítí se kontrolka (
) (6-21/2). Opětovný
stisk tlačítka rychlopojezdu přepne pojezd na
rychlost normální.

Jízda po bahnitém nebo nerovném terénu
rychlopojezdem je zakázána, stejně jako při
současném ovládání jiného ovládacího prvku
(např. otáčení svršku).

Obr. 6-21

Jízda obloukem
Jízda obloukem je popsána při jízdě dopředu
s radlicí vpředu. Pokud se radlice nachází
vzadu, provádí se řídící pohyby obráceně.
Při jízdě obloukem je nutno dbát na to, aby
se v oblasti otáčení rypadla nikdo
nezdržoval.
Během jízdy
•

Levou pojezdovou páku potáhnout směrem do
neutrální polohy, pravou pojezdovou páku
nechat vyklopenou dopředu.

(A) Rypadlo jede levým obloukem (6-22).
Obr. 6-22
Rozjezd z klidu
•

Ponechat pravou pojezdovou páku v neutrální
poloze, levou pojezdovou páku potlačit dopředu.
Poloměr zatáčení je v tomto případě určen
pravým pojezdovým pásem.
(A) Rypadlo jede pravým obloukem (6-23).

Obr. 6-23
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Otáčení na místě
Otáčení na místě se nesmí provádět se
zařazeným rychlopojezdem.
•

Obě pojezdové páky naklopit směrem proti sobě.
Pojezdové pásy se otáčejí opačným směrem.
Osa otáčení je ve středu rypadla.
(A) Otáčení na místě doprava.

Obr. 6-24

Jízda do a se svahu
Při jízdě do svahu je nutno být obzvláště
opatrný. Zapínání rychlopojezdu je
zakázáno.
•

Při jízdě do svahu musí lopata zvednuta nad
zem o 200 až 400 mm (A).

Obr. 6-25
•

Při jízdě se svahu, pokud to dovolí podklad,
nechat lopatu klouzat po podkladu.

Obr. 6-26
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Pokyny k provozu s gumovými pojezdovými pásy
•

Jízda a otáčení se na předmětech s ostrou
hranou nebo přes schůdky způsobuje
nadměrné namáhání gumových pojezdových
pásů a vede k tomu, že se pásy trhají nebo se
nosná plocha nebo i ocelová výztuhy
nastřihnou.

•

Dbát na to, aby se v gumových pásech
neusazovaly cizí tělesa. Cizí tělesa pás
nadměrně namáhají a mohou ho natrhnout.

•

V blízkosti pásů nemanipulovat s látkami
obsahujícími olej.

•

Potřísní-li se gumové pásy palivem a
hydraulickým olejem, musí být důkladně
vyčištěny.
Obr. 6-27

Jízda ostrou zatáčkou
•

Na podkladech s vysoce adhezním povrchem, jako např. betonové cesty, nejezdit ostrými
zatáčkami.

Ochrana pásů vůči solím
•

6.3.6

Nepracovat se strojem na mořských plážích. (Sůl způsobuje korozi ocelových výztuh pásů.)

Práce s rypadlem (manipulace s ovládacími prvky)
Při práci s rypadlem je nutno bezpodmínečně dodržovat následující bezpečnostní pokyny.

•

Je zakázáno bočním pohybem výložníku, drtit beton nebo kusy skály pomocí lopaty.

•

Při výkopových pracích nenechat lopatu padat volným pádem.

•

Zcela nevysouvat pístní tyče hydraulických válců. Stále zachovávat bezpečnostní manipulační
prostor, hlavně při práci s hydraulickým kladivem (příslušenství).

•

Nepoužívat lopatu jako kladivo k zatloukání kůlů do země.

•

Nejezdit nebo nerýpat s do země zaraženými zuby lopaty.

•

K nakládání zeminy nezarývat lopatu do hloubky. Místo toho tahat lopatu do velké vzdálenosti
relativně naplocho vůči zemině. Tak je lopata méně namáhána.
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•

Rypadlo smí pracovat ponořené ve vodě maximálně po spodní hranu otočného svršku.

•

Po práci stroje ve vodě vždy promazat mazacím tukem čepy lopaty a násady tak, až je zcela
vytlačen původní mazací tuk.

•

Při rýpání vzadu dbát na to, aby se hydraulický válec výložníku nedostal do kontaktu s radlicí.

•

Je zakázáno používat rypadlo jako zdvihací prostředek, jedině že by bylo rypadlo vybaveno
zařízením pro práci jako zdvihací prostředek (příslušenství).

•

Lepivý rýpaný materiál lze vytřást při každém vysypávání tak, že se lopata vyklopí až do koncové
polohy hydraulického válce. Pokud i pak zůstane ještě zbytek materiálu v lopatě, je nutno vyklopit
zcela násadu, lopatu naklopit a opět vyklopit.

Ovládání radlice
KX36-3
Při zarovnávání je nutno obě pojezdové
páky ovládat levou rukou a páku ovládání
radlice rukou pravou.
•

Radlice se zvedání potažením páky ovládání
radlice (6-28/1) dozadu.

•

Radlice se spouští potlačením páky ovládání
radlice (6-28/1) dopředu.

Obr. 6-28

KX41-3
Při zarovnávání je nutno obě pojezdové
páky ovládat levou rukou a páku ovládání
radlice rukou pravou.
•

Radlice se zvedání potažením páky ovládání
radlice (6-28.1/1) dozadu.

•

Radlice se spouští potlačením páky ovládání
radlice (6-28.1/1) dopředu.

Obr. 6-28
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(A) radlice se zvedá
(B) radlice se spouští

Obr. 6-29

Přehled funkcí ovládacích pák
Na obr. 6-30 jsou znázorněny a v tabulce popsány
funkce levé a pravé ovládací páky
Pohyb

Ovládací
páka
Pravá
ovládací
páka

Levá
ovládací
páka

1

Spouštění výložníku

2

Zvedání výložníku

3

Naklápění lopaty

4

Vyklápění lopaty

A

Vyklápění násady

B

Naklápění násady

C

Otáčení svršku doleva

D

Otáčení svršku doprava
Obr. 6-30
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Ovládání výložníku
•

Výložník se zvedá naklopením pravé ovládací
páky dozadu (6-31/).
Výložník je vybaven hydraulickým válcem
s tlumením koncových poloh, aby z lopaty
nevypadával materiál. V případě, že
hydraulický oleje není zahřát na provozní
teplotu dochází k tlumícímu efektu až po
zpoždění asi 3 až 5 sekund. Tento stav
souvisí s viskozitou hydraulického oleje a
nejedná se o závadu.

Obr. 6-31
•

Výložník se spouští naklopením pravé ovládací
páky dopředu (6-31/).
Při spouštění pozorovat výložníku, aby
výložník ani zuby lopaty nevrazily do
radlice.

Výložník se pohybuje tak, jak je znázorněno na obr.
6-32.

Obr. 6-32
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Ovládání násady
•

Násada se vyklápí vyklopením levé ovládací
páky (6-33/)dopředu.

•

Násada se naklápí ke stroji vyklopením levé
ovládací páky dozadu (6-33/)

Obr. 6-33
Násada se pohybuje tak, jak je znázorněno v obr. 6-34.

Obr. 6-34

6-25

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Provoz

Ovládání lopaty
•

Lopata se naklápí (hloubí) naklopením pravé
ovládací páky (6-35/) doleva.

•

Lopata se vyklápí (vyprázdnění) naklopením
pravé ovládací páky doprava (6-35/).

Při naklápění lopaty ke stroji dbát na to, aby
zuby lopaty nenarazily do radlice.

Obr. 6-35
Lopata se pohybuje tak, jak je znázorněno na obr. 6-36

Obr. 6-36

6-26

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Provoz

Natáčení otočného svršku
Při otáčení svršku se v oblasti kam se bude
svršek otáček, nesmí nacházet žádné
osoby.
Otáčet opatrně tak, aby přední část
pracovního zařízení případně zadní část
otoče nenarazily do sousedních předmětů.
•

Otoč se otáčí proti směru hodinových ručiček
naklopením levé ovládací páky doleva
(6-37/).

•

Otoč se otáčí ve směru hodinových ručiček
naklopením levé ovládací páky doprava
(6-37/).
Obr. 6-37

Otáčení se provádí tak, jak je to znázorněno v obrázku
6-38.

Obr. 6-38
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Vybočování výložníku
Při vybočování výložníku se v oblasti, do
které se bude výložník natáčet, nesmí
nacházet žádné osoby.
Vybočovat opatrně tak, aby části
pracovního zařízení nevrazily do
sousedních předmětů
•

Výložník se vybočuje proti směru hodinových
ručiček sešlápnutím levé strany pedálu
vybočování výložníku (6-39/).

•

Výložník se vybočuje ve směru hodinových
ručiček sešlápnutím pravé části pedálu
vybočování výložníku (6-39/).
Obr. 6-39

Výložník vybočuje tak, jak znázorněno na obr. 6-40.

Pedál vybočování výložníku lze
překlopením zajišťovací klapky zabezpečit
proti nechtěnému sešlápnutí.

Obr. 6-40
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Ovládání přídavného hydraulického okruhu
Přídavný hydraulický okruh slouží k pohonu hydraulických přídavných zařízení.
Smí se používat jen přídavná zařízení schválená firmou KUBOTA. Přídavná zařízení se
instalují a provozují podle vlastního návodu k obsluze.
Parametry přídavného hydraulického okruhu jsou uvedeny v kapitole s technickými
parametry, viz kapitola 4.3.
Pokud není instalováno žádné přídavné zařízení, nesmí být pedál přídavného okruhu (641/1) stlačováno.
Pokud se přídavný okruh delší dobu nepoužívá, mohou se u přípojek hydraulických trubek
nahromadit nečistoty. Před instalací přídavného zařízení proto odpustit z každé přípojky
0,1 l hydraulického oleje.
Vypouštěný hydraulický olej musí být zachycen a zlikvidován dle platných ustanovení
k ochraně životního prostředí.
•

Při stlačení pravé části pedálu (6-41/) je
přiveden olej pod tlakem k přípojce (6-42/2).

•

Při stlačení levé části pedálu (6-41/ ) je
přiveden olej pod tlakem k přípojce (6-42/1).

Pedál ovládání přídavného hydraulického
okruhu lze zajistit před nechtěným
ovládáním sklopením klapky (6-41/2)

Obr. 6-41
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(1)

Přípojka pro pravou část pedálu.

(2)

Přípojka pro levou část pedálu.

Obr. 6-42
Před zahájením práce
•

Podle účelu použití přídavného zařízení (otáčení
nebo sbíjení) je nutno uvést do příslušné polohy
přepínací ventil (6-43/1), podle symbolů na
nálepce.
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6.4

Odstavení z provozu
Rypadlo je nutno odstavit tak, aby bylo
vyloučeno jeho samovolné rozjetí a zajištěno
proti neoprávněnému používání.

•

Zajet s rypadlem na rovný podklad. U provedení
bez kabiny by mělo místo odstavení zastřešeno.

•

Pístní tyče hydraulických válců výložníku,
násady a vybočování výložníku vysunout tak,
aby se nacházely v polovině své dráhy (6-43).

•

Radlici spustit na podloží.

•

Snížit otáčky motoru na volnoběžné.

•

Klíč ve spínací skříňce (6-44/1) otočit do polohy
STOP, klíč vytáhnout. Klíč si ponechá strojník.

•

Odepnout bezpečnostní pás a zvednout levou
ovládací konzolu.
U provedení s kabinou

Obr. 6-44

•

Otevřít dveře kabiny vyklopením uvolňovací páčky (6-45/1) nahoru. Pokud nebudou dveře ihned
uzavřeny, musí být zajištěny zatlačením ke stěně kabiny.

•

Dveře kabiny uzavřít a uzamknout, klíč si ponechá strojník.

•

Zkontrolovat rypadlo z vnějšku na poškození a netěsnosti. Závady musí být odstraněny před
dalším uvedením do provozu.

•

Jsou-li silně znečištěny pásy klouby přední části
pracovního zařízení, je nutno rypadlo vyčistit,
viz kapitola 8.4.

•

Případně je možno doplnit palivo, viz kapitola
6.16.

Obr. 6-45
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6.5

Ovládání stěrače a ostřikovače

Zapnutí stěrače
•

Klíč ve spínací skříňce je v poloze RUN.

•

Stlačit spínač stěrače (6-46/1), stěrač stírá tak
dlouho, pokud je spínač v této poloze. Stěrač se
vypne stlačením opačné strany spínače.

Spuštění ostřikovače
•

6.6

Ostřikovač se zapne tak, že se odsune pojistka
(6-46/2) na spínači a spínač se stlačí do další
polohy. Ostřikovač ostřikuje tak dlouho, pokud
je spínač stlačen v této poloze. Po uvolnění
spínač vrátí do polohy „stírání“.

Obr. 6-46

Obsluha vnitřního osvětlení
(provedení s kabinou)

•

Klíč ve spínací skříňce je v poloze RUN.

•

Stlačit kolébkový spínač (6-47/1). Vypnout
stlačením opačné strany kolébkového spínače.

Obr. 6-47

6.7

Obsluha majáku

•

Klíč ve spínací skříňce je v poloze RUN.

•

Maják se spustí stiskem tlačítka (6-47.1/1).
Vypíná se opětovným stlačením tlačítka

Obr. 6-47.1
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6.8 Obsluha topení
•

Otevřít ventil topení (6-481) otočením proti
směru hodinových ručiček.

V létě by mělo být topení vždy vypnuto

Obr. 6-48
•

Klíč ve spínací skříňce je v poloze RUN

•

Otočit spínač ventilátoru (6-49/1) do polohy LO
nebo HI.

Obr. 6-49
•

U motoru zahřátého na provozní teplotu proudí
ohřátý vzduch z průduchů na spodní části
konzoly (6-50/1). Proudění vzduchu lze
směrovat.

Průduchy nesmí být při spuštěném topení
zakryty jakýmikoliv předměty (např.
brašnou nebo částmi oděvu), aby se
neakumulovalo teplo a tím se zabránilo
poškození větracího systému.

Obr. 6-50
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6.9 Otevření a zavírání dveří kabiny
Otevření dveří zvenku
•

Otevřít zámek dveří (6-51/1) kabiny.

•

Tahem za madlo (6-51/2) dveře otevřít a zajistit
je pomocí záchytného háku (6-51/3) v závěsu
ve stěně kabiny

Obr. 6-51
Zavření dveří
•

Stlačit dolů uvolňovací páčku (6-52/1) a dveře
zavřít.

Obr. 6-52
Otevření dveří zevnitř
•

Otevřít dveře kabiny vyklopením uvolňovací
páčky (6-53/1) nahoru. Pokud nebudou dveře
ihned uzavřeny, musí být zajištěny zatlačením
ke stěně kabiny.

Obr. 6-53
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6.10 Otevírání a zavírání oken
Čelní okno
Čelní okno musí být vždy zajištěno. Pobyt
v kabině a práce s rypadlem s odjištěným
čelním sklem jsou zakázány. Při otevírání
držet zajišťovací páky stále oběma rukama,
aby se zabránilo poranění.
Otevírání a zavírání čelního okna se provádí
ze sedadla strojníka.

Obr. 6-54
Otevření
•

Obě zajišťovací páky (6-54/1) – levou i pravou - zatáhnout dovnitř a čelní okno po vodících
kolejničkách vysunout zcela nahoru až na doraz. V krajní poloze puštěním zajišťovacích pák
čelní okno zajistit. Zajistit, aby čelní okno bylo skutečně zajištěno.
Během přesouvání okna nahoru nepouštět zajišťovací páky. Čelní okno by se mohlo
zvednout nekontrolovaně nahoru a narazit do hlavy strojníka. Dbát pokynů k bezpečnosti
práce na bočním okně.

Zavření
•

Obě zajišťovací páky (6-55/1) – levou i pravou zatáhnout dovnitř a čelní okno po vodících
kolejničkách vysunout dopředu až na doraz.
V krajní poloze puštěním zajišťovacích pák
čelní okno zajistit. Zajistit, aby čelní okno bylo
skutečně zajištěno.

Obr. 6-55
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Boční okno
•

Držák okna uvolnit potažením za madlo (6-56/1)
a potlačit okno dozadu.

•

Zavírá se tak, že se boční okno posouvá
dopředu tak, až zaskočí zajišťovací
mechanizmus do rámu okna.

Obr. 6-56

6.11 Obsluha pracovního světlometu
•

Klíč ve spínací skříňce je v poloze RUN.

KX36-3
•

Stlačit tlačítko pracovní osvětlení (6-57/1). Svítí
pracovní světlomet a osvětlení přístrojů.

•

Opětovné stlačení tlačítka pracovní světlomet
vypne.

Obr. 6-57

KX41-3
•

Stlačit tlačítko pracovní osvětlení (6-57/1). Svítí
pracovní světlomet a osvětlení přístrojů.

•

Opětovné stlačení tlačítka pracovní světlomet
vypne.

Obr. 6-58
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6.12 Provoz rypadla za venkovních teplot nižších než –5°C (zimní provoz)
Před zimou
•

Případně nahradit motorový a hydraulický olej o viskozitě vhodné k zimnímu provozu.

•

Používat obvyklou motorovou naftu se zimními přísadami. Přidávání benzínu je zakázáno.

•

Zkontrolovat stav nabití baterií, viz kapitola 8.5.13. Při extrémních teplotách lze baterii po
pracovní směně vyjmout a uložit ve vytápěných prostorech.

•

Zkontrolovat obsah nemrznoucího prostředku v chladící kapalině, viz kapitola 8.5.1, obsah
nemrznoucího prostředku upravit tak, aby se nacházel mezi –25°C a –40° C.

•

Všechna gumová těsnění na oknech, dveřích kabiny a kluzná vedení natřít mastkem popř.
silikonem.

•

Všechny zámky, kromě spínací skříňky, namazat grafitovým tukem.

•

Panty dveří promazat mazacím lisem.

•

Ostřikovače naplnit nemrznoucí kapalinou, viz kapitola 6.15.

Zimní provoz
•

Po skončení práce je nutno stroj vyčistit; hlavně je nutno dbát na pojezdové pásy, přední části
pracovního zařízení a pístní tyče hydraulických válců. Pokud je rypadlo čištěno vodou, musí být
pak odstaveno v suchém, nezamrzajícím a dobře větraném prostoru. Čištění rypadla, viz kapitola
8.4.

•

Rypadlo odstavovat popřípadě na prknech nebo podlážkách, aby se zabránilo přimrznutí
k podloží.

•

Před uvedením do provozu zkontrolovat, zda není na pístních tyčích hydraulických válců
námraza, led může poškodit těsnění. Dále zkontrolovat, zda nejsou přimrznuty k podloží
pojezdové pásy. Pokud jsou přimrznuté, nesmí být rypadlo uvedeno do provozu.
Opatrně při nastupování a vystupování, pojezdové pásy mohou být hladké.

•

Nezatěžovat rypadlo ihned po spuštění motoru. Před pracovním použitím pracovního zařízení je
nutno rypadlo zahřát na provozní teplotu. Nenechávat zahřívat za klidu stroje.
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6.13 Spuštění motoru rypadla z cizího zdroje

K spouštění se smí použít vozidlo nebo
spouštěcí zařízení, které má napájení 12 V.
Strojník musí být v kabině, připojování cizího
zdroje musí provádět druhá osoba
•

Zpřístupnit baterii a sejmout kryt kladného pólu
(6-59/1)

•

Umístit spouštěcí zařízení nebo vozidlo vedle
rypadla.
Jako spouštěcí pomocné kabely použít
kabely s dostatečným průřezem.

Obr. 6-59

•

Spojit kladný pól baterie rypadla s kladným
pólem pomocného vozidla (6-60)

•

Záporný pól pomocného vozidla spojit s rámem
rypadla. Nepoužívat záporné póly baterie
rypadla. Místo propojení na rámu musí být
kovově čisté.

•

Spustit motor pomocného vozidla a nechat ho
běžet zvýšenými volnoběžnými otáčkami.

•

Spustit motor rypadla a nechat ho běžet.
Zkontrolovat, zda zhasla po spuštění motoru
kontrolka dobíjení.

•

Pomocný spouštěcí kabel nejdříve odpojit
z rámu rypadla a pak od záporného pólu
pomocného vozidla.

•

Druhý pomocný spouštěcí kabel odpojit nejdříve
z kladného pólu baterie rypadla a pak
z kladného pólu pomocného vozidla.

•

Nasadit kryt kladného pólu baterie rypadla a nasadit kryt a gumovou rohož.

•

Je-li i k dalšímu spuštění motoru rypadla zapotřebí cizí zdroj, je nutno zkontrolovat baterii a okruh
dobíjení alternátoru, vyrozumět odborníky.
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6.14 Obsluha nouzových vypínacích
funkcí
6.14.1

Zařízení k ručnímu vypínání
motoru

Pokud nelze motor vypnout klíčem ve spínací skříňce, je
možno ho vypnout ručně.
•

Otevřít kapotu motoru (6-61/1).

•

Sejmout víčko (6-61/2) a vytáhnout pojistku.
Rypadlo smí být opět uvedeno do provozu až
po odstranění příčiny poruchy.

Obr. 6-61

6.14.2

Ruční spouštění výložníku

Při výpadku motoru nebo součástí hydraulické soustavy lze výložník a násadu spustit.
•

Klíč ve spínací skříňce je v poloze RUN.

•

Spustit výložník a násadu pomocí ovládacích pák, viz kapitola 6.3.6.
Při nouzovém spouštění musí být zajištěno, aby se v oblasti spouštění nikdo nenacházel
Funkce nouzového spouštění je k dispozici jen po krátkou dobu, protože je ovládána
pomocí hydraulických akumulátorů. Válce ze vysouvají nebo zasouvají vlastní tíhou i tíhou
pracovního zařízení.

6.15 Plnění nádržky ostřikovače
•

Otevřít kryt nádržky ostřikovače (6-62/1) a
doplnit vodu případně vhodnou směs.

V zimě používat nemrznoucí kapalinu do
ostřikovačů.

Obr. 6-62
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6.16 Čerpání paliva
Při čerpání paliva je zakázáno kouření, používání světla a jiných zdrojů vznícení.
Nebezpečná oblast musí být vyznačena štítky. V nebezpečné oblasti musí být umístěn
hasící přístroj.
Vyteklé nebo přeteklé palivo musí být ihned zachyceno pomocí olej absorbujících látek.
Kontaminované absorpční látky musí být zlikvidovány dle platných ustanovení ochrany
životního prostředí.
Palivo se smí skladovat, pokud není k dispozici žádná čerpací stanice, jen v k tomu
určených kanistrech.
Palivo je nutno plnit včas tak, aby nebyla nádrž vyjeta do prázdna. Vzduch v palivovém
může poškodit vstřikovací čerpadlo.
•

Vypnout motor

•

Zátku plnícího hrdla (6-63/1) odemknout a
otáčením doleva otevřít.

•

Palivo plnit po spodní hranu plnící trubky.

•

Našroubovat zátku zpět a zamknout.

Obr. 6-63
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6.17 Odvzdušnění palivového systému
Po vyjetí palivové nádrže do prázdna nebo čištění odlučovače vody, musí být palivová
soustava odvzdušněna.
•

Před odvzdušněním otočit klíč ve spínací skříňce do polohy RUN. Elektrické dopravní čerpadlo
odvzdušní palivový systém za asi 60 sekund.

6.18 Výměna pojistek
Vadné pojistky smí být nahrazeny pojistkami stejného typu a stejné jmenovité hodnoty.

Překlenutí pojistek např. drátem je zakázáno.
Pokud není závada odstraněna výměnou
pojistky popř. po opětovném uvedení do
provozu je pojistka hned znovu zničena, je
nutno vyrozumět odborníky.
Osazení pojistkové skříňky s uvedením
jejich síly se nachází na krytu (6-64/2) pod
sedadlem strojníka.
Hlavní pojistka se nachází vedle baterie a
pojistka okruhu alternátoru v prostoru
motoru před alternátorem.
•

Odemknout a otevřít kryt (6-64/1)

•

Demontovat a vyměnit vadnou pojistku
pojistkové skříňce (6-65/1).

•

Osazení pojistek je znázorněno na obr. 6-66.
Obr. 6-64

Obr. 6-65
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10 A
5A
10A
10A

Ventilátor topení

5A

Přídavná přípojka / osvětlení

5A

Přístrojová deska

10A

Stěrač / ostřikovač

20A

Pracovní světlomet

Přídavná přípojka

5A

Vnitřní osvětlení

10A

Alternátor

5A

Blokování servo-ovládání

Přístrojová deska

Pracovní světlomet

5A

Klakson

15A

Osazení pojistek v pojistkové skříňce

2. rychlostní stupeň pojezdu

Obr. 6-66
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6.19 Zajištění proti krádeži
6.19.1

Všeobecně

Rypadlo je vybaveno funkci zajišťující proti krádeži, které umožňuje spuštění motoru jen pomocí
naprogramovaného klíče. Dojde-li ke ztrátě naprogramovaného klíče, lze zablokovat jeho použití. Tím je
zamezeno spuštění motoru tímto klíčem, aby bylo rypadlo chráněno před krádeží.
Rypadlo je dodáváno se dvěma různými typy klíčů:
Černý (individuální) klíč:
•

Tento klíč slouží ke spouštění motoru.

•

Motor se spouští jak je obvyklé zasunutím klíče
do spínací skříňky a otočením do polohy
START.

•

Aby bylo možno motor spustit jiným černým
klíčem, musí být naprogramován pomocí klíče
červeného.

Obr. 6-67
Motor lze spustit jen pomocí černého klíče, který byl pro toto rypadlo naprogramován.
Ke rypadlu jsou dodávány dva černé klíče, z toho je jeden klíč náhradní. Oba černé klíče
jsou již naprogramovány pro rypadlo, se kterým jsou dodány. Lze naprogramovat až čtyři
černé klíče.
Červený klíč (k programování)
•

Pokud se ztratí jeden černý klíč, lze s pomocí červeného klíče naprogramovat druhý černý klíč.
Programování je popsáno v kapitole 6.19.2.

•

Motor nelze pomocí červeného klíče spustit.

Pokyny k systému klíčů
•

Při ztrátě naprogramovaného černého klíče musí být druhý a nový černý klíč nově
naprogramován. Novým naprogramováním je ztracený nebo ukradený černý klíč zablokován a
nelze ho již použít ke spuštění motoru.
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•

V případě ztráty klíče červeného, nelze černé klíče (nově) naprogramovat. Červený klíč je nutno
uchovávat bezpodmínečně na bezpečném místě, ale nikdy ve stroji (např. v trezoru v kanceláři).
Dojde-li přesto k jeho ztrátě, obraťte se neprodleně na Vašeho prodejce.

•

Nezavěšujte na jednom kroužku více těchto klíčů. To může vést ke vzniku rušivých kmitočtů, tak
že v konečném důsledku nepůjde spustit motor.

•

Po obdržení sady klíčů je nutno je rozdělit. Pokud se klíče nachází na jednom kroužku, nesmí se
používat. Zasune-li se například jeden z černých klíčů do spínací skříňky, může elektronika
rozpoznat červený klíč, který je na jednom kroužku s klíčem černým. V tomto případě může dojít
k chybným funkcím elektroniky.

•

Hlášení na displeji mohou být znázorněny v 11 jazycích. Při výběru jazyka Vám pomůže Váš
prodejce strojů KUBOTA.

•

Pokud se omylem zkusí naprogramovat černý
klíč, který byl již naprogramován, zobrazí se na
displeji zpráva „Bereits registriert“ = „Již
registrován“, a naprogramování nelze provést.

Již registrován

Obr. 6-68
•

Pokud se zkusí naprogramovat 5. černý klíč,
zobrazí se na displeji zpráva „Kann nicht mehr
registrieren“ = „Již nelze registrovat“, a
naprogramování nelze provést.

Již nelze registrovat

Obr. 6-69
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6.19.2

Programování černého klíče k rypadlu
Programování černého klíče se smí provádět jen za následujících podmínek:
Zajistit, aby se v okolí rypadla nikdo nenacházel. Pokud není možné, aby s blízkosti
rypadla nikdo nenacházel, je nutno tyto varovat krátkým zatroubením.
Zajistit, aby se všechny ovládací prvky nacházely v neutrální poloze.
Spuštění motoru rypadla je dovoleno jen pokud sedí strojník na sedadle.

1)

Ponechání motoru v chodu v uzavřených prostorech není dovoleno, jen pokud jsou tyto
prostory opatřeny odsávání výfukových plynů nebo jsou dobře větrány. Výfukové plyny
obsahují oxid uhelnatý, který je bez barvy a zápachu a vede ke smrti udušením.
Zasunout do spínací skříňky červený klíč.
Červený klíč
Klíčem ještě neotáčet. Pokud je klíč
v poloze RUN, otočit ho do polohy STOP.

2)

Stlačit tlačítko výběru režimu displeje

3)

Na displeji se zobrazí hlášení „Registriermodus –
Roten Schlü. Heraus“ = „Registrační režim –
vytáhni červený klíč“.
Vytáhnout červený klíč.

4)
5)

6)

Na displeji se objeví hlášení „Registriermodus –
Schlüssel einführen“ – „Registrační režim – zasuň
klíč“.
Do spínací skříňky zasunout černý klíč.

Registrační režim
Zasuň klíč

Obr. 6-70
Klíč ještě neotáčet. Je-li klíč v poloze
RUN, otočit ho zpět do polohy STOP.
7)

Na displeji bliká hlášení „Registriermodus –
Schlüssel einführen“ = „Registrační režim –
zasuň klíč“.

8)

Po krátké chvíli se na displeji objeví hlášení
„Fertig – Schwarz. Schl. Heraus“ = „Hotovo – čer.
klíč ven“. Toto hlášení upozorňuje to, že byl černý
klíč naprogramováno pro toto rypadlo.

Černý klíč

Registrační režim
Zasuň klíč

Hotovo
Čer. klíč ven

Obr. 6-71

6-45

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Provoz
9)

Pokud je černý klíč vytažen ze spínací skříňky, je na displeji stále hlášení „Fertig – Schwarz. Schl.
Heraus“ = „Hotovo – čer. klíč ven“.
K naprogramování náhradního klíče je nutno postupovat dle kroků 5 až 8. Může být
naprogramováno a 4 černé klíče.1

10)

Programování se ukončí otočením klíčem do polohy RUN.

11)

Všechny naprogramované černé klíče jeden po druhém zasunout do spínací skříňky a zkontrolovat,
zda lze s nimi tímto klíčem spustit motor.
Při ztrátě jednoho naprogramovaného černého klíče musí být ostatní klíče nově
naprogramovány. Novým naprogramováním je ten ztracený černý klíč zablokován a nelze
s ním proto spustit motor tohoto rypadla.
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7 HLEDÁNÍ ZÁVAD
Kapitola hledání závad obsahuje poruchy a chybnou obsluhu, které může odstranit strojník. Poruchy
vymykající se popsaným musí odstranit školení servisní technici. Závady se hledají pomocí tabulky
poruch. K lokalizování závady, se musí nejdříve v sloupci Porucha určit příslušné chybné chování
rypadla. Ve sloupci Možné příčiny jsou uvedeny důvody k poruše. Sloupec Odstranění udává potřebná
opatření, které jsou nutné k odstranění závady. Pokud není závada pomocí provedení opatření
uvedeného ve sloupci Odstranění odstraněna, musí být přivoláni odborníci.

7.1 Bezpečnostní pokyny
Platí všechny bezpečnostní ustanovení kapitol 2 a 6.1.
Strojník nesmí otevírat elektrická a hydraulická zařízení. Tyto práce smí provádět je školení pracovníci.
Při hledání závady musí být stále na a kolem rypadla zaručena bezpečnost.
Pokud je při hledání závady rypadla nutné mít nadzvednutou lopatu, nesmí se strojník zdržovat v oblasti
pracovního zařízení, vyjma případu, kdy je pracovní zařízení zajištěno vhodnými opatřeními proti
náhodnému spadnutí.

7.2 Hledání závad
Porucha

Možné příčiny

Odstranění

Po otočení klíče ve spínací
skříňce do polohy RUN není
možní žádná funkce

Vadná hlavní pojistka rypadla

Vyměnit hlavní pojistku, viz
kapitola 6.18

Po otočení klíče ve spínací
skříňce do polohy RUN nesvítí
kontrolky tak, jak je očekáváno

Vadní pojistky

Vyměnit pojistky, viz kapitola 6.18

Při otočení klíče ve spínací
skříňce do polohy START se
neotáčí startér

Vybitá baterie

Dobít baterii, viz kapitola 8.5.13

Při otočení klíče ve spínací
skříňce do polohy START motor
nenaskočí, startér se otáčí

Vzduch v palivové soustavě

Zkontrolovat těsnost palivového
systému a odvzdušnit, viz
kapitola 6.17

Voda v palivovém systému

Zkontrolovat obsah vody
v odlučovači vody, případně vodu
odstranit, viz kapitola 6.3.1 a
8.5.8

Uvedení do provozu

Spustit motor s pomocí cizího
zdroje, viz kapitola 6.13
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Možné příčiny

Odstranění

Výfukové plyny mají silné černé
zabarvení

Znečištěn vzduchový filtr

Vyčistit vzduchový filtr, viz
kapitola 8.5.7

Nedostatečný výkon motoru

Znečištěn vzduchový filtr

Vyčistit vzduchový filtr, viz
kapitola 8.5.7

Porucha
Provoz

Znečištěn palivový filtr nebo voda Zkontrolovat obsah vody
v palivovém systému
v odlučovači vody, případně vodu
odstranit, vyměnit palivový filtr,
viz kapitola 6.3.1 a 8.5.8
Ukazatel teploty chladící kapaliny Znečištěn chladič
v červené oblasti
Málo chladící kapaliny

Vyčistit chladič, viz kapitola 8.5.2
Zkontrolovat stav chladící
kapaliny, případně kapalinu
doplnit, viz kapitola 8.5.1

Součásti chladícího systému jsou Zkontrolovat těsnost chladícího
netěsné
systému, viz kapitola 8.5.4

Svítí kontrolka dobíjení

Volný klínový řemen

Zkontrolovat napnutí řemene, viz
kapitola 8.5.3

Volný klínový řemen

Zkontrolovat napnutí řemene, viz
kapitola 8.5.3

Vadná pojistka okruhu alternátoru Vyměnit pojistku, viz kapitola 6.19
Rypadlo při jízdě nedrží směr

Špatně nastavené napínání
pojezdových pásů

Zkontrolovat napínání
pojezdových pásů, viz kapitola
8.5.17

Není možná žádná z funkcí se
servořízením

Vadná pojistka v pojistkové
skříňce

Vyměnit pojistku, viz kapitola 6.18

Pracovní síla hydraulických
funkcí příliš malá nebo trhavá

Málo hydraulického oleje

Zkontrolovat hydraulický olej, viz
kapitola 8.5.12

Znečištěn sací filtr

Vyměnit sací filtr, viz kapitola
8.5.11

Nefunkční tlačítko rychlopojezdu

Vadná pojistka v pojistkové
skříňce

Vyměnit pojistku, viz kapitola 6.18

Nefunkční ventilátor topení,
stěrač – ostřikovač, zástrčka
v kabině, vnitřní osvětlení,
klakson, pracovní osvětlení

Vadná pojistka v pojistkové
skříňce

Vyměnit pojistku, viz kapitola 6.18
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KX41-3
Zpráva na displeji

Barva

Problém/závada
• Nedostatek paliva

----

Doplnit palivo

červená

• Nízký tlak
motorového oleje

Ihned vypnout
motor

Mohlo dojít k
závadě
motoru. Ihned
informovat
odborníky

Červená • Závada v okruhu
dobíjení

Zkontrolovat
klínový řemen.
Pokud je
řemen
v pořádku,
nechat běžet
motor, až
zpráva zmizí.

Pokud zpráva
nezmizí, ihned
informovat
odborníky

Spustit motor
pomocí cizího
zdroje

Pokud se
zpráva objeví i
po spuštění
s pomocí
cizího zdroje,
informovat
odborníky

Červená • Vadný startér

(Kontrolka bliká)

Odstranění
závady

Žlutá

• Chyba dobíjení

Bez zprávy

Předběžné
opatření

Žlutá

• Pokus o spuštění
motoru s ovládací
konzolou ve spodní
poloze

Motor
nenaskočí

Zvednout
ovládací
konzolu a
spuštění
motoru
opakovat

Žlutá

• Provést údržbu

---

Provést údržbu

Pracovní
světlomety
svítí

Informovat
odborníky

Červená • Zkrat v napájení
snímačů
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Zpráva na displeji

Barva Problém/závada

Odlišný klíč

--

Pokus o spuštění motoru Motor nelze
červeným klíčem (klíč
spustit
k programování)

Spouštět motor
černým klíčem

--

Pokus o spuštění motoru Motor nelze
nesprávným černým
spustit
klíčem (např. z jiného
stroje)

Spouštět motor
správným
černým klíčem

--

--

Pokus o spuštění klíčem, Motor nelze
který je spojen
spustit
s kovovým předmětem
(např. s přívěskem)

Odstranit
kovový předmět
z klíče a pokus
opakovat

--

--

Pokus o spuštění klíčem, ---který je spojen s jedním
nebo více klíči

Spouštět motor
jedním klíčem

--

Ovládací konzola je při
spouštění v dolní poloze
(ovládací páky nejsou
blokovány)

126

vložit černý klíč
99

Špatný klíč
vložit černý klíč

84

Nadzvednout blokovací
páku
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Předběžné
opatření

Motor nelze
spustit

Odstranění
závady

Zvednout
ovládací
konzolu
(ovládací páky
zajištěny)
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8 ÚDRŽBA
Kapitola údržba obsahuje údržbové práce, které se musí na rypadle provádět.
Pečlivá údržba rypadla zajišťuje vysokou provozní bezpečnost a zvyšuje životnost.
Neprovádění údržby nebo používání jiných něž originálních náhradních dílů způsobí zánik požadavku na
uznání záruky a záruku vůči firmě KUBOTA.

8.1 Bezpečnostní ustanovení
•

Údržba, prohlídky a čištění se smí provádět je tehdy, pokud je rypadlo kompletně vypnuto.
Rypadlo je nutno zajistit proti opětovnému zapnutí vytažením klíče ze spínací skříňky.

•

Lopata musí být při údržbě vždy opřena o podloží.

•

Pokud je při údržbě nebo prohlídce zjištěna závada, smí být rypadlo uvedeno opět do provozu až
po jejím odstranění. Opravy smí provádět jen školení pracovníci.

•

Při provádění údržby a prohlídek musí být vždy zajištěna stabilita rypadla.

•

Při práci na palivovém systému je zakázáno kouřit a používat otevřené světlo a použití jiných
zdrojů vznícení. Nebezpečný prostor je nutno označit štítky. V nebezpečném prostoru se musí
nacházet hasící přístroj.

•

Všechny vzniklé zbytky musí být zlikvidovány dle platných ustanovení k ochraně životního
prostředí.

•

Jako provozní látky pro údržbu a prohlídky se musí používat materiály dle kapitoly 8.6.

•

Před zahájením práce na elektrické soustavě musí být elektrická soustava bez napětí. Práce smí
být prováděny jen pracovníky zaškolenými v elektrotechnice.

8.2 Požadavky na výkonné pracovníky
•

Obsluha (strojník) smí provádět jen čištění a prohlídky.

•

Údržba smí být prováděna jen zaškolenými pracovníky.
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Kontrola stavu motorového oleje

denně

6.3.1

Kontrola stavu hydraulického oleje

denně

6.3.1

Kontrola stavu paliva

denně

6.3.1

Kontrola stavu chladící kapaliny

denně

6.3.1

Promazání pracovního zařízení

denně

6.3.1

Kontrola klínových řemenů

denně

6.3.1

Kontrola odlučovače vody

denně

6.3.1

týdně
(50 Mh)

8.5.16

50 Mh

8.5.14

50 Mh

8.5.7

Kontrola šroubových spojů

100 Mh

8.5.21

Promazání otočového ložiska

200 Mh

8.5.15

Kontrola elektrolytu

500 Mh

8.5.13

Odvodnění palivové nádrže

500 Mh

8.5.9

Pojezdové pásy a rám podvozku: čištění
vizuální kontrola a kontrola napnutí
Promazání otočového věnce
Kontrola vzduchového filtru, čištění

*
1)
2)

3)
4)
5)

1)

Značkou označené práce je nutno provést v souladu s uvedenými motohodinami po prvním uvedení do provozu
Při zvýšené prašnosti je nutno vzduchový filtr čistit a měnit častěji.
Od 20% provozu s kladivem → každých 800 Mh
od 60% provozu s kladivem → každých 300 Mh
Od 40% provozu s kladivem → každých 400 Mh
od 80% provozu s kladivem → každých 200 Mh
Do 50% provozu s kladivem → každých 200 Mh
od 50% provozu s kladivem → každých 100 Mh
Popřípadě dříve
Minimálně jednou ročně
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50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Interval Kapitola

Údržba

Stav počitadla motohodin*

8.3 Plán údržby

Všeobecná údržba

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Interval Kapitola
250 Mh

8.5.6

250 Mh

8.5.4

250 Mh

8.5.3

Promazání táhel rozvaděčů

250 Mh

8.5.19

4)

500 Mh

8.5.8

500 Mh

8.5.10

500 Mh

8.5.18

1000 Mh

8.5.11
8.5.12

1000 Mh

8.5.13

1000 Mh

8.5.21

1000 Mh

8.5.7

2000 Mh

--

Výměna motorového oleje a filtru
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Údržba prováděná odbornými pracovníky nebo odborným provozem KUBOTA

Kontrola hadic chladící kapaliny a jejich
svorek
Kontrola / seřízení napnutí klínových
řemenů

Výměna palivového filtru

Výměna přepadového filtru v hydraulické
3)
nádrži
Výměna oleje v pojezdových motorech

5)

Výměna hydraulického oleje a sacího
2)
filtru
Výměna zavzdušňovacího filtru
1)
hydraulické nádrže
Výměna filtru v okruhu servořízení
Výměna vložek vzduchového filtru

1)

Výměna oleje v opěrných a vodících
kladkách
Kontrola alternátoru a startéru

Obraťte se na odborného prodejce KUBOTA

2000 Mh

--

Kontrola elektrických vedení a spojů

Obraťte se na odborného prodejce KUBOTA

1×ročně

8.5.20

1×za 2
roky

8.5.5

1×za 6
roků

--

1×ročně
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Výměna chladící kapaliny
Výměna hydraulických hadic
Technicko bezpečnostní prohlídka

Obraťte se na odborného prodejce KUBOTA
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8.4 Čištění rypadla
Před čištěním musí být vypnut motor a zajištěn proti opětovnému spuštění.

Při používání tlakových zařízení k čištění rypadla se nesmí paprsek směrovat na součástí
elektrické soustavy.
Paprsek vody nesměrovat na sací otvor vzduchového filtru.

Čištění rypadla pomocí hořlavých kapalin je zakázáno.

Rypadla se smí mýt jen na místech k tomu určených (odlučovač oleje a tuků)
Rypadlo se smí čistit vodou s přísadou obvyklého čistícího prostředku. Přitom je nutno dbát na to, aby se
elektrické soustavy nedostala žádná voda.
Plasty je možno ošetřit čističem plastů.

8.5 Údržba
8.5.1 Doplnění chladící kapaliny
•

Zkontrolovat koncentraci nemrznoucí kapaliny
v chladící kapalině pomocí vhodného měřiče,
koncentrace by měla být kolem -25°C.
Podíl nemrznoucí kapaliny by neměl
přesáhnout 45%

•

Víčko vyrovnávací nádobky chladící kapaliny se
smí otevírat je za studeného motoru a chladící
směs doplnit po značku FULL (8-1/1).

Pokud byla vyrovnávací nádobka chladící kapaliny
zcela prázdná, je nutno zkontrolovat stav chladící
kapaliny v chladiči.

Obr. 8-1
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Neotevírat víčko chladiče za zahřátého
motoru, nebezpečí popálení.
•

Otevřít víčko (8-2/1) chladiče jeho otočením
doleva.

•

Hladina chladící kapaliny musí dosahovat ke
značce MAX. (8-2), kapalinu případně doplnit.

•

Víčko chladiče a vyrovnávací nádobku zavřít.

Obr. 8-2

8.5.2 Čištění chladiče
•

Otevřít kapotu motoru.

•

Chladič (8-3/1) čistit ze strany motoru (8-3/2)
vodou nebo vzduchovou pistolí. Nepoužívat
vysokotlaké čistící zařízení!

•

Je nutno dbát hlavně na prostor mezi chladiči
(8-3/3), protože se zde často usazuje listí.

•

Po vyčištění zkontrolovat chladiče na
poškození.

Obr. 8-3
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8.5.3 Kontrola napnutí klínového řemene
•

Otevřít kapotu motoru.

•

Stlačit klínový řemen mezi klikovou hřídelí a
alternátorem (8-4/4). Řemen musí jít stlačit o asi
10 mm.

•

Zkontrolovat stav řemene, nesmí mít žádné
trhliny ani praskliny.

•

Řemen se napíná tak, že se uvolní připevňovací
šrouby (8-4/1 a 3) a alternátor (8-4/2) se naklopí
směrem k rypadlu. Připevňovací šrouby
dotáhnout a zkontrolovat napnutí řemen.

Obr. 8-4

8.5.4 Kontrola hadic chladícího systému
Kontrolu provádět jen na studeném motoru
•

Otevřít kapotu motoru.

•

Zkontrolovat stav (trhliny, vyboulení, zatvrdliny)
všech hadicových vedení (8-5/1) a připevnění
jejich svorek na motoru a k chladiči popř.
k topení (provedení s kabinou). Případně nechat
hadice vyměnit školenými pracovníky.

Obr. 8-5
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8.5.5 Výměna chladící kapaliny
Kapalinu vypouštět jen za studeného motoru.
Celkový objem chladící soustavy:
Provedení bez kabiny

2,7 l

Provedení s kabinou

2,9 l

•

Otevřít kapotu motoru.

•

Otevřít víčko chladiče (8-6/1).

Obr. 8-6
•

Otevřít centrální vypouštěcí otvor chladící
kapaliny (8-7/1) a nechat vytéct veškerou
chladící kapalinu.
Vytékající chladící kapalina musí být
zachycena a zlikvidována podle platných
ustanovení k ochraně životního prostředí.

•

Při velkém znečištění chladící soustavu
propláchnout. Proplachovat pomocí hadice
stříkáním čisté vody bez přísad přes víčko
chladiče tak dlouho, až vytéká čistá voda.

•

Uzavřít centrální vypouštěcí otvor chladící
kapaliny.

Obr. 8-7
•

Demontovat a vyprázdnit vyrovnávací nádržku
chladící kapaliny (8-1/1), případně vyčistit.
Nainstalovat nádržku zpět.

•

Naplnit chladič a vyrovnávací nádržku
namíchanou chladící kapalinou.
Neprovozovat ani v létě chladící systém
naplněný čistou vodou. Nemrznoucí
kapalina obsahuje i antikorozní prostředky.

•

Spustit motor a nechat běžet po dobu asi 5
minut, motor vypnout a zkontrolovat stav chladící
kapaliny v chladiči. Kapalina musí dosahovat po
značku MAX. (8-6), případně kapalinu doplnit.

Obr. 8-8
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8.5.6 Výměna motorového oleje a filtru
Výměna motorového oleje se provádí na
zahřátém motoru.
Opatrně, motorový olej a filtr motorového
oleje jsou horké → nebezpečí popálení
Ustavit pod vypouštěcí otvor motorového
oleje zachycovací nádobu o objemu asi 5 l.
Olej se nesmí dostat do země, musí být
stejně jako filtr motorového oleje
zlikvidován podle ustanovení k ochraně
životního prostředí.

Obr. 8-9

Vypuštění motorového oleje
•

Otevřít vypouštěcí šroub (8-9/1) a motorový olej
vypustit do zachycovací nádoby. Opatřit
vypouštěcí šroub novým těsněním a
zašroubovat zpět

•

Ustavit pod filtr zachycovací nádobu,
odšroubovat filtr (8-10/1) pomocí klíče na filtry
otáčením doleva.

•

Naolejovat těsnění nového filtru motorovým
olejem.

•

Filtr našroubovat a rukou dotáhnout, nepoužívat
klíč na filtry.
Obr. 8-10
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Plnění motorového oleje
•

Odšroubovat víčko plnícího otvoru (8-11/1) a
naplnit motorový olej podle kapitoly 8.6
Provozní látky.

•

Množství náplně:
KX36-3

2,6 l

KX41-3

3,6 l

•

Našroubovat / nasadit víčko plnícího otvoru.

•

Spustit motor

Obr. 8-11
Po naskočení motoru musí ihned zhasnout
kontrolka tlaku motorového oleje, pokud
nezhasne, motor ihned vypnout, vyrozumět
zaškolené pracovníky
•

Nechat motor běžet po dobu asi 2 minut a
vypnout ho. Po 5 minutách zkontrolovat stav
motorového oleje.

•

Vytáhnout měrku oleje (8-12/1) a otřít ji čistým
kusem látky.

•

Měrku opět zcela zasunout a opět vytáhnout.
Hladina oleje se musí nacházet v oblasti „A“.
Pokud je níže, olej doplnit. Rozdíl mezi spodní a
horní ryskou vyznačující oblast „A“ činí:
KX36-3
1,55 l
KX41-3
1,05 l

Obr. 8-12

Provoz s příliš malým nebo velkým množstvím oleje může vést k poškození motoru.
•

Při výměně motorového oleje je nutno ho naplnit po značku „MAX“.
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8.5.7 Výměna a čištění vzduchového filtru
Pokud je rypadlo nasazeno v obzvláště
prašném prostředí, je nutno vzduchový filtr
kontrolovat přiměřeně častěji.
•

Otevřít kapotu motoru.

•

Otevřít svorky (8-13/2) a sejmout víko (8-13/1)

Obr. 8-13
•

Vytáhnout vnější filtrační vložku (8-14/1)
z tělesa filtru a zkontrolovat její znečištění.

•

Vyčistit těleso filtru a víko, přitom nevytahovat
vnitřní filtrační vložku (8-14.1/1). Vnitřní filtrační
vložka se vytahuje jen při její výměně.

•

Pokud je vnější filtrační vložka poškozena nebo
znečištěna příliš, je nutno ji vyměnit.

•

Filtrační vložku nečistit kapalinami.
Nespouštět motor bez filtračních vložek.
Obr. 8-14
•

Vnější filtrační vložku vyfoukat směrem zevnitř
ven stlačeným vzduchem (max. 5 bar), přitom
vložku nepoškodit. Nosit ochranné brýle (8-15).

•

Vložit vnější filtrační vložku do tělesa a
instalovat víko značkou TOP nahoru.

Obr. 8-15
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8.5.8 Výměna palivového filtru¨
•

Otevřít kapotu motoru.

•

Ventil (8-16/3) dát do polohy OFF.

Pod odlučovač vody dát čistící hadr, aby na
zem nevyteklo žádné palivo.
•

Odšroubovat převlečnou matici (8-16/1), při tom
držet nádobku filtru (8-16/2).

•

Sejmout nádobku s filtrem.

Obr. 8-16
•

Nádobku filtru (8-17/6) vymýt čistým palivem.

•

Vyměnit palivový filtr (8-17/1) a těsnící kroužek
(8-17/4).

•

Navlhčit těsnící kroužek palivem.

•

Součásti smontovat v pořadí jak je znázorněno
na obrázku 8-17. Přitom nezapomenout na
plovák (8-17/3) a pružinu (8-17/2). Převlečnou
matici dotáhnout sílou ruky, bez použití
nástroje.

•

Přepínací ventil uvést do polohy ON.

•

Odvzdušnění palivové soustavy, viz kapitola
6.17. Zkontrolovat těsnost odlučovače vody.

Obr. 8-17

8.5.9 Odvodnění palivové nádrže
•

Umístit pod vypouštěcí otvor paliva zachycovací
nádobu o minimálním objemu 12 l.

•

Vyšroubovat vypouštěcí šroub (8-18/1) a
vypustit vodu.

•

Opatřit vypouštěcí šroub novými těsněním a
našroubovat ho zpět.

Obr. 8-18
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8.5.10

Výměna přepadového filtru
hydraulické nádrže
Při práci na hydraulickém systému je nutno
dodržovat mimořádnou čistotu.
Pracovat jen na zchladnutém hydraulickém
systému.

•

Nadzvednout plech podlahy (8-19/1) kabiny.

Obr. 8-19
•

Pomocí klíče na filtry odšroubovat uzavírací
víko (8-20/1)

Obr. 8-20
•

Vytáhnout přepadový filtr (8-21/1) a nahradit ho
novým.
Přepadový filtr zlikvidovat dle ustanovení
ochrany životního prostředí.

•

Zkontrolovat stav těsnění na víku, případně
vyměnit.

•

Uzavírací víko (8-20/1) nasadit a přišroubovat.

Obr. 8-20
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8.5.11

Výměna sacího filtru hydraulické
nádrže
Při práci na hydraulickém systému je nutno
dodržovat mimořádnou čistotu.
Pracovat jen na zchladnutém hydraulickém
systému.
Sací filtr se mění spolu s hydraulickým
olejem.

•

Vypustit hydraulický olej, viz kapitola 8.5.12.

•

Vymontovat přepadový filtr hydraulické nádrže,
viz kapitola 8.5.10.
Obr. 8-22

•

Vyšroubovat sací ventil (8-22/1).

•

Vytřít případné zbytky nečistoty čistou nevláknitou látkou.
Sací filtr a čistící hadry zlikvidovat podle platných ustanovení pro ochranu životního
prostředí.

•

Sílou ruky našroubovat nový sací filtr.

•

Naplnit hydraulický olej, viz kapitola 8.5.12.

•

Instalovat přepadový filtr, viz kapitola 8.5.10.

8.5.12

Výměna hydraulického oleje
Při práci na hydraulickém systému je nutno dodržovat mimořádnou čistotu.

Pracovat jen na zchladnutém hydraulickém systému.
Hydraulický olej se mění spolu se sacím filtrem.
•

Vysunout pístní tyče hydraulických válců výložníku, násady, lopaty a vybočování výložníku do
poloviny jejich dráhy. viz kapitola 6.4.

•

Otevřít plech podlahy (8-26/1) kabiny.
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Vypuštění hydraulického oleje
•

Pod vypouštěcí šroub hydraulického oleje
postavit zachycovací nádobu o minimálním
objemu 70 l.

•

Vyšroubovat vypouštěcí šroub (8-23/1) a
vypustit hydraulický olej.

•

Opatřit vypouštěcí šroub novým těsněním a
zašroubovat zpět.

Naplnění hydraulického oleje
Množství olejové náplně při výměně oleje:

14 l

Celkové množství olejové náplně:

27 l

•

Odšroubovat zavzdušňovací filtr (8-24/1)

•

Do otvoru uzavíracího víka zasunout čistou
nálevku s jemným sítkem.

•

Naplnit hydraulický olej do střední části
olejoznaku (8-25/1).

•

Sílou ryky zašroubovat zpět zavzdušňovací filtr
(8-24/1).

•

Spustit motor rypadla a vyzkoušet všechny
hydraulické funkce.

•

Vysunout pístní tyče hydraulických válců
výložníku, násady, lopaty a vybočování
výložníku do poloviny jejich dráhy. viz kapitola
6.4.

Obr. 8-23

•
Obr. 8-24
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•

Zkontrolovat stav hydraulického oleje, případně
olej doplnit.

Obr. 8-25
•

Nasadit zpět plech podlahy (8-26/1) kabiny.

Obr. 8-26

8.5.13

Péče o akumulátorové baterie

Kontrola elektrolytu
•

Otevřít kryt pod sedadlem strojníka.

•

Zkontrolovat uchycení baterie (8-27/1)

•

Zkontrolovat čistotu pólů baterie (8-27/2 a 3),
případně vyčistit a namazat pólovým mazacím
tukem.
Opatrně při čištění kladného pólu,
nebezpečí zkratu, nepoužívat žádné
kovové nástroje.

Obr. 8-27
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Dobíjení akumulátorové baterie
Elektrolyt je silně leptavý. Je nutno se bezpodmínečně vyvarovat kontaktu s elektrolytem.
Dojde-li přesto k potřísnění oděvu, pokožky nebo očí, je nutno potřísněné oblasti ihned
omýt vodou. Při vniknutí do očí ihned vyhledat lékaře! Uniklý elektrolyt ihned neutralizovat
Při práci s bateriemi je nutno používat gumové ochranné rukavice a ochranné brýle.

Baterie se smí nabíjet jen v dostatečně větraných prostorech. V těchto prostorech je
zakázáno kouřit a používat otevřený oheň.
Při nabíjení baterie vzniká výbušný plyn, otevřený oheň může vést k výbuchu.
Při nabíjení silně vybitých baterií se musí zcela demontovat zátky článků baterií. Pokud
jsou baterie dobíjeny dodatečně, mohou být zátky zůstat na svých místech.
Baterie smí nabíjet pouze v poloze spínací skříňky OFF.
Pokud se baterie nabíjí zabudovaná, je nutno kabinu větrat otevřením oken. Po ukončení
nabíjení je nutno před uvedením do provozu kabinu větrat po dobu asi 1 hodiny →
nebezpečí výbuchu.
•

Zátky článků demontovat a zkontrolovat stav elektrolytu, popřípadě doplnit destilovanou vodu.
Při připojování a odpojování baterie dodržovat bezpodmínečně předepsané pořadí →
nebezpečí zkratu.

•

Sejmout kryt záporného pólu (8-27/2) a demontovat pólovou svorku. Svorku uložit stranou, aby
se nemohla dotknout záporného pólu.

•

Sejmout kryt kladného pólu (8-27/3).

•

Připojit k baterii kabely nabíjecího zařízení dle předpisu jeho výrobce . Je nutno zvolit šetrný
režim nabíjení.

•

Po ukončení nabíjení, baterii vyčistit a případně doplnit destilovanou vodu.

•

Zkontrolovat hustotu elektrolytu pomocí hustoměru, hodnota hustoty má být mezi 1,24 a 1.28 kg/l.
Pokud je hustota elektrolytu mezi jednotlivými články baterie velmi rozdílná, je pravděpodobně
baterie vadná. Příslušnou baterii je nutno zkontrolovat zařízením ke zkoušení baterií, vyrozumět
školené pracovníky.
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Vyjmutí, instalace, výměna akumulátorových baterií
Při připojování a odpojování baterie dodržovat bezpodmínečně předepsané pořadí →
nebezpečí zkratu.
•

Sejmout kryt záporného pólu (8-27/2) a demontovat pólovou svorku. Svorku uložit stranou, aby
se nemohla dotknout záporného pólu.

•

Sejmout kryt kladného pólu (8-27/3) a demontovat pólovou svorku. Svorku uložit stranou, aby se
nemohla dotknout kladného pólu.

•

Demontovat držák baterie a vytáhnout baterii z otočného svršku.
Při výměně baterií se smí používat baterie stejného typu, výkonu a rozměrů.

•

Před opětovnou instalací je nutno namazat póly baterie a pólové svorky pólovým tukem.

•

Baterii vložit do otočného svršku a připevnit držákem baterie. Připevnění baterie zkontrolovat – s
uvolněnou baterií se nesmí rypadlo provozovat.

•

Připojit svorku kladného pólu (+) baterie, nasadit kryt kladného pólu.

•

Připojit svorku záporného pólu (-) baterie, nasadit kryt záporného pólu.

8.5.14
•

Mazání otočového věnce

Mazacím lisem promazat maznici (8-28/1)
Je nutno vtlačit asi 50 g mazacího tuku
(20-30 zdvihů ručního lisu), viz provozní
látky kapitola 8.6.

•

Uvést rypadlo do provozu a otočným svrškem
několikrát otočit o 360°, aby se tuk rovnom ěrně
rozložil.
Při otáčení svršku zajistit, aby se v oblasti
otáčení nikdo a nic nenacházelo.

Obr. 8-28
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8.5.15
•

Namazání ložiska otočného věnce

Promazat maznici (8-29/1) pomocí mazacího
lisu.
Ložisko otočového věnce je nutno
promazat každých 90°. V každé poloze je
nutno vytlačit 5 zdvihů mazacího lisu, viz
provozní látky kapitola 8.6.
Při otáčení otočného svršku zajistit, aby se
v oblasti otáčení nikdo a nic nenacházelo.
Před dalším mazáním vždy otočit klíč ve
spínací skříňce do polohy OFF a klíč
vtáhnout.

Obr. 8-29
•

Uvést rypadlo do provozu a otočný svršek otočit vícekrát o 90°. Po promazání oto čný svršek
několikrát otočit o 360°, aby se mazací tuk rovnom ěrně rozložil.

8.5.16

Kontrola napnutí pojezdového pásu, případně dodatečné napnutí
Příliš napnuté pojezdové pásy podléhají většímu opotřebení.

Příliš volné pojezdové pásy podléhají velkému opotřebení a mohou se sesmeknout.

•

Při odstavování rypadla s gumovými
pojezdovými pásy dbát na to, aby spoj (∞)
nacházel nad kladkou (8-31).

•

Vyčistit celý podvozek, hlavně dbát kameny mezi
pásem a turasem popř. vodícím kolem.

•

Otočný svršek otočit tak je znázorněno na obr.
8-30, otočený o 90°.

•

Pracovní zařízení spustit na zem a zvednout
rypadlo na jedné straně o asi 200 mm nad zem.
Postup nechat kontrolovat pomocníkem

Obr. 8-30
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Kontrola napnutí gumových pojezdových pásů
•

Pojezdový pás je natočen do polohy, kde je spoj
pásu (8-31/∞) mezi vedeními (8-31/1)

Obr. 8-31
Zkontrolovat prověšení pásu tak, jak je
znázorněno na obr. 8-32.
Prověšení pásu
10-15 mm

Prověšení pásu

•

Pokud je prověšení větší než 25 mm, je nutno
pás napnout.
•

Případně pás napnout nebo povolit.

•

Spustit motor rypadla a nadzvednutý pojezdový
pás nechat krátce odvíjet.
Napínání případně uvolňování pásů je
stejné u pásů gumových i ocelových.

Obr. 8-32

Opatrně, v oblasti odvíjejícího pásu se nesmí nikdo a nic nacházet, po provedení zkoušky
musí být klíč ve spínací skříňce otočen do polohy OFF a vytáhnu klíč.
•

Zkontrolovat napnutí pásu, případně seřídit.

•

Činnost zopakovat pro druhý pojezdový pás.
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Napnutí pásů
Napnutí
•

Demontovat kryt (8-32.1/1) napínání
pojezdových pásů.

•

Připojit k maznici (8-32.1/2) mazací lis.

•

Vytlačovat tuk mazacím lisem tak dlouho, až je
dosaženo předepsaného napnutí.

Obr. 8-32.1
Povolování
•

Opatrně vyšroubovat tlakový ventil (8-32.1/3) a pojezdový pás povolit.
Opatrně, tuk může z otvoru válce vystříknout.

•

Zašroubovat tlakový ventil a dotáhnout momentem 980-1080 Nm.

•

Pojezdový pás napnout.
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8.5.17

Výměna oleje v pojezdových motorech
Výměnu oleje provádět jen tehdy, pokud je pojezdový motor zahřátý, popřípadě motor
zahřát.

•

Odstavit rypadlo na rovném podkladu tak, že vypouštěcí šroub (8-33/2) nachází v nejnižší poloze.

•

Pod vypouštěcí šroub umístit zachycovací nádobu o minimálním obejmu 2 l.

•

Vyšroubovat vypouštěcí šroub a nechat zcela
vytéct olej. Vypouštěcí šroub opatřit novým
těsněním a zašroubovat zpět.

•

Vyšroubovat plnící šroub (8-33/1).

•

Naplnit olej, viz provozní látky kapitola 8.6.
Hladina oleje musí dosahovat po spodní hranu
plnícího otvoru.
Množství oleje
0,25 l

•

Opatřit plnící šroub novým těsněním a
zašroubovat zpět.

•

Činnost zopakovat pro druhý pojezdový motor.

Obr. 8-33

8.5.18

Promazání zdvihátek ovládacích
pák

•

Stáhnout gumový rukáv na ovládací páce (834/3) nahoru.

•

Namazat kloub (8-34/1) pod talířem (8-34/2)
mazacím tukem, provozní látky viz kapitola 8.6.

•

Gumový rukáv zastrčit do konzoly.

•

Činnost zopakovat na druhé ovládací páce.

Obr. 8-34

8-21

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Údržba

8.5.19

Kontrola elektrických vedení a přípojek

•

Zkontrolovat stav a uchycení všech přístupných elektrických vedení, konektorových spojů a
přípojek.

•

Poškozené součásti je nutno opravit popř. vyměnit.

•

Zkontrolovat znečištění a oxidaci pojistkových skříněk popř. držáků pojistek, popř. vyčistit.

8.5.19.1

Výměna filtru vedení
Výměna je popsána na příkladu levé
ovládací páky, výměna filtru na pravé
ovládací páce se provádí obdobně.

•

Odbourat tlak v okruhu servořízení.

•

Odklopit nahoru levou ovládací konzolu (835/1).

•

Odšroubovat spodní krycí díly.

•

Odšroubovat hydraulické vedení (bílé).

•

Odšroubovat filtr vedení (8-35/2).

•

Našroubovat nový filtr vedení (kat. č. RG2088635).

•

Připojit zpět hydraulické vedení.

•

Instalovat zpět krycí díly.

•

Stejným způsobem vyměnit filtr vedení v pravé
ovládací páce.

Obr. 8-35
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8.5.20

Kontrola šroubových spojů

V následujících tabulkách jsou uvedena utahovací momenty šroubů. Spoje dotahovat výhradně
momentovým klíčem. Případně chybějící hodnoty si vyžádejte u firmy KUBOTA.
Nm (kgfm)
Utahovací momenty šroubů

M6
M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20

4 T (4,6)

7 T (8,8)

9 T (9,8-10,9)

7,8~9,3

9,8~11,3

12,3~14,2

(0,8~0,95)

(1,0~1,15)

(1,25~1,45)

17,7~20,6

23,5~27,5

29,4~34,3

(1,8~2,1)

(2,4~2,8)

(3,0~3,5)

39,2~45,1

48,1~55,9

60,8~70,6

(4,0~4,6)

(4,9~5,7)

(6,2~7,2)

62,8~72,6

77,5~90,2

103,0~117,7

(6,4~7,4)

(7,9~9,2)

(10,5~12,0)

107,9~125,5

123,6~147,1

166,7~196,1

(11,0~12,8)

(12,6~15,0)

(17,0~20,0)

166,7~191,2

196,1~225,6

259,9~304,0

(17,0~19,5)

(20,0~23,0)

(26,5~31,0)

333,4~392,3

367,7~431,5

519,8~568,8

(34,0~40,0)

(37,5~44,0)

(53,0~58,0)

Poznámka:

Při instalaci ochranné stříšky strojníka používat šrouby 9 T ale utahovat momentem pro
šrouby 7 T.
Utahovací momenty hadicových svorek
Velikost

Katalogové číslo

Utahovací moment [Nm]

13-20

69481-1116-1

3,5

15-24

69721-7081-1

3,5

22-32

69741-7284-1

3,5-5

26-38

69741-7282-1

3,5-5

40-60

69481-1518-1

3,5-5

38-50

69741-7283-1

3,5-5

50-65

69741-7285-1

3,5-6

68-85

69481-0459-1

3,5-6
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Utahovací momenty hydraulických hadic
Velikost klíče

Utahovací moment
[Nm]

Velikost hadice

Závit

14

20-25

DN 4-1/8“

M12x1,5

17

25-30

DN 6-1/4“

M14x1,5

19

30-35

DN 8-5/16“

M16x1,5

22

40-45

DN 10-3/8“

M18x1,5

27

50-55

DN 13-1/2“

M22x1,5

Platí také pro přechodky s předmontovanou maticí
Utahovací momenty pro hydraulické trubky
Velikost klíče

Utahovací moment
[Nm]

Velikost trubky

Závit

17

30-35

6x1

M12x1,5

17

30-35

8x1

M14x1,5

19

40-45

10x1,5

M16x1,5

22

60-65

12x1,5

M18x1,5

27

75-80

15x1,5

M22x1,5

30

90-100

16x2

M24x1,5

32

110-120

18x2

M26x1,5

36

130-140

22x2

M30x2

41

140-160

25x2,5

M36x2

27

60-65

15x1,5

M22x1,5 jen pro ED-2

Utahovací momenty pro hydraulické přechodky
Závit

Velikost klíče

Utahovací
moment [Nm]

Velikost trubky

Závit

1/8“

14

15-20

4x1

M10x1,0

1/8“

17

25-35

6x1

M12x1,5

1/4“

19

34-45

8x1

M14x1,5

1/4“

19-22

40-55

10x1,5

M16x1,5

3/8“

22-24

45-65

12x1,5

M18x1,5

1/2“

27

70-80

15x1,5

M22x1,5

1/2“

27

80-90

16x2

M24x1,5

3/4“

32

100-120

18x2

M26x1,5

1“

36

120-140

22x2

M30x2
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8.6 Provozní látky
1.
2.

Převodové oleje

Motorové oleje

3.

Rypadla jsou při expedici plněna hydraulickým olejem ESSO NUTO H46! Při
používání ekologického oleje se obraťte na vašeho prodejce KUBOTA.
Motorové oleje se používají API stupně CD, CE nebo CF.
Pro pojezdové motory se celoročně používá převodový olej SAE 90 (API,
CLA/GL5).

Rozsah použití Viskozita Shell
Shell Rotella T10W
SAE 10W
V zimě nebo za
Shell Rimula 10W
nízkých teplot
Shell Rotella T20W-2
SAE 20W
Shell Rimula 20W-20
Shell Rotella T30
SAE 30
Shell Rimula 30
V létě nebo za
vysokých teplot
Shell Rotella T40
SAE 40
prostředí
Shell Rimula 40
SAE 50
Shell Rimula 50
Motorové oleje MultiShell Havella T10W30
funkční
celoroční
SAE
V zimě nebo za 75
Shell Oil S 8643
nízkých teplot
SAE
80
Shell Spirax MA80W
SAE 90

Převodové
oleje celoroční
V zimě nebo za
nízkých teplot
V létě nebo za
vysokých teplot
prostředí
Mazací tuky
Palivo
Palivo pod –5°C
Nemrznoucí kapalina
pro chladicí systém

Multifunkční
ISO 32
ISO 46

Shell Spirax HD140
Shell Spirax HD80W
Shell Spirax HD85W
Shell Tellus T32
Shell Tellus T46

ISO 68

Hydraulic
ké oleje

V létě nebo za
vysokých teplot
prostředí

SAE 140

Shell Spirax HD90

Mobil
Mobil Delvac 1310
Mobil Delvac 1320
Mobil Delvac 1330
Mobil Delvac 1340

Exxon
XD-3 10W
XD-3 Extra 10W
XD-3 20W-20
XD-3 Extra 20W-20
XD-3 30
XD-3 Extra 30
XD-3 40
XD-3 Extra 40

Norma MIL

MIL-L-2104C
MIL-L-2104D

Mobil Delvac 1350
XD-3 15W-40
XD-3 Extra 15W- 40
Mobilube HD80W-90
MIL-L-2105C

Mobilube HD80W-90
Mobilube 46
Mobilube HD80W-90
Mobilube HD85W-140
Mobilube HD80W-140

MIL-L-2105
MIL-L-2105C
MIL-L-2105C
MIL-L-2105C

Mobilube HD80W-90

GX80W-90

Mobil DTE-Oil 13
Mobil DTE-Oil 15

NUTO H32
NUTO H46

Shell Tellus T68

Mobil DTE-Oil 16

NUTO H68

Shell Alvania EP2
Motorová nafta
Zimní motorový nafta

Mobilux EP2

BEACON Q2

G03-11 BVLK
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8.7 Opravy rypadla
Opravy rypadla smí provádět jen vyškolení pracovníci.
Pokud budou provedeny opravy nosných částí, jako např. svařování částí rámu, je nutno tyto přezkoušet
znalcem.
Při opravách smí být používány jen originální součásti od výrobce.
Po opravě se smí rypadlo uvést do provozu jen tehdy, pokud je zjištěna jeho dokonalá funkce. Při tom je
nutno posuzovat hlavně opravené oblasti a ochranná zařízení.

8.8 Náhradní díly
Originální náhradní díly lze objednat u prodejce strojů KUBOTA po uvedení typu a výrobního čísla
rypadla. Pro typy rypadel, kterými se zabývá tento návod k obsluze, lze obdržet katalogy náhradních dílů
pod těmito objednacími čísly:
KX36-3 a KX41-3

RG138-8128-1
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9 BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ ZKOUŠKA
Této zkoušce podléhají stroje pracující v Německu.
Základem k provádění bezpečnostně-technické zkoušky je oborový předpis VBG 40.
Dle bezpečnostně-technických oborových předpisů musí být rypadlo minimálně jedenkrát ročně nebo
v obzvláště tvrdých provozních podmínkách i častěji přezkoušeny k tomu zaškolenou osobou (znalcem).
Totéž platí při podstatných změnách na rypadle.
Tato osoba musí mít odborné vzdělání a zkušenosti a dostatečné znalosti v oblasti rypadel a musí být
seznámen s příslušnými státními předpisy k bezpečnosti práce a bezpečnostně-technickými předpisy a
všeobecně uznávanými pravidly techniky tak, aby mohla posoudit stav rypadla z hlediska bezpečnosti
práce.
Znalec musí svůj posudek a hodnocení vypracovat nestranně a nezávisle vůči osobním, ekonomickým a
provozním zájmům. Je nutno provést vizuální a funkční zkoušku, přitom musí být odzkoušeny všechny
součásti co do stavu a úplnosti i účinnosti ochranných zařízení.
Provedení zkoušky je nutno dokumentovat jako zkušební nález, je nutno provést minimálně tyto
záznamy:
- datum a rozsah zkoušky s uvedením ještě chybějících dílčích zkoušek
-

výsledek zkoušky s uvedením zjištěných závad
posouzení, zda uvedení do provozu nebo pokračování v provozu brání pochybnosti

-

údaje o nutných dalších zkouškách a

-

jméno, adresu a podpis zkoušejícího.

Provozovatel (podnikatel) je odpovědný za dodržování zkušebních lhůt. Seznámení a odstranění
zjištěných závad musí ve zkušebním nálezu provozovatel písemně potvrdit v s uvedením data.
Zkušební nález musí být uchován minimálně do další zkoušky.
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10 ODSTAVENÍ A SKLADOVÁNÍ
Pokud bude rypadlo z provozních důvodů odstaveno na dobu do šesti měsíců, je nutno provést před,
během a po odstavení následující opatření. Při odstavení na dobu delší než šest měsíců je nutno další
opatření projednat s výrobce.

10.1 Bezpečnostní ustanovení
Je nutno dodržovat všechna bezpečnostní ustanovení kapitoly 2, 6.1 a 8.1
Během odstavení musí být rypadlo zajištěno proti neoprávněnému užívání.

10.2 Podmínky uskladnění
Místo uskladnění musí co do nosnosti snést hmotnost rypadla.
Místo uskladnění musí být chráněno proti mrazu, musí být suché a dobře větrané.

10.3 Opatření před odstavením
•

Rypadlo důkladně vyčistit a vysušit, viz kapitola 8.4.

•

Zkontrolovat stav hydraulického oleje, případně doplnit, viz kapitola 8.5.12.

•

Vyměnit motorový olej a filtr motorového oleje, viz kapitola 8.5.6.

•

Dojet s rypadlem na místo uskladnění.

•

Vyjmout baterii, viz kapitola 8.5.13 a uložit ji na suchém místě chráněném proti mrazu, popřípadě
ji připojit na udržovací nabíjecí zařízení

•

Promazat pracovní zařízení, viz kapitola 6.3.1.

•

Promazat ložisko otočového věnce, viz kapitola 8.5.15.

•

Promazat otočový věnec, viz kapitola 8.5.14.

•

Zkontrolovat obsah nemrznoucích přísad v chladící kapalině, případně doplnit, viz kapitola 8.5.1.

•

Namazat pístní tyče hydraulických válců mazacím tukem.
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10.4 Opatření během odstavení
•

Pravidelně dobíjet baterii, viz kapitola 8.5.13.

10.5 Opětovné uvedení do provozu po odstavení
•

Rypadlo případně důkladně vyčistit

•

Zkontrolovat hydraulický olej na kondenzovanou vodu, případně vyměnit.

•

Instalovat baterii, viz kapitola 8.5.13.

•

Přezkoušet funkčnost ochranných zařízení.

•

Provést činnosti před denním uváděním do provozu, viz kapitola 6.3.1. Pokud jsou při uvádění do
provozu zjištěny závady, smí být rypadlo uvedeno do provozu až po jejich odstranění.

•

Pokud je nutno nechat během odstavení provést bezpečnostně-technickou zkoušku, je ji nutno
provést před opětovným uvedením do provozu.

•

Spustit motor rypadla, viz kapitola 6.3.3. Rypadlo provozovat nízkými otáčkami motoru a projet
všechny funkce rypadla.
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C. Příloha 1: Nosnost rypadla
•

Nosnost je stanovena dle ISO 10567 a je omezena na 75% statického zatížení při překlopení
nebo na 87% hydraulického nosnosti.

•

Nosnost je měřena na předním čepu násady. Násada je při tom zcela vyklopena. Zatížení je
zachyceno hydraulickým válcem výložníku.
Rypadlo v konfiguraci při dodání smí přepravovat jen materiál v lopatě. Zdvíhání břemen
pomocí lopaty nebo jiných vázacích prostředků je zakázáno. Rypadlo lze pro práci jako
zdvihací zařízení dovybavit.

•

Stavy posuzování nosnosti:
1. před sebou, radlice dole, dlouhá násada
2. před sebou, radlice nahoře, dlouhá násada
3. před sebou, radlice dole, dlouhá násada (volitelná výbava)
4. před sebou, radlice nahoře, dlouhá násada (volitelná výbava)
5. vedle sebe, dlouhá násada
6. vedle sebe, dlouhá násada (volitelná výbava)
Zvedání břemen o hmotnosti větší než uvedené hodnoty je zakázáno.
Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro práci na pevném a vodorovném podkladu. Při práci
na měkkém podkladu se rypadlo může snadněji překlopit, protože břemeno působí na
jedné straně a pojezdové pásy popř. radlice se mohou zamáčknout do podloží.
Hodnoty uvedené v tabulkách se vztahují zatížení bez lopaty, při použití lopaty je nutno
odečíst hmotnost lopaty. Od nosnosti je nutno odečíst také hmotnost příslušenství (např.
výbavu pro práci s drapákem, rychloupínač atd.).

Pokud je rypadlo používáno jako zdvihací zařízení se zatížením (dle ISO 10567:1992)
těžším než 1000kg nebo klopným momentem ≥ 40 000 Nm, musí být rypadlo navíc
vybaveno zařízením dle EN 474-5 / kapitola 4.1.7.5.
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Nosnost před sebou, radlice dole
TYP
KX36-3
KBM

PROVEDENÍ

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost před sebou, radlice nahoře
TYP
KX36-3
KBM

PROVEDENÍ

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Vedle sebe
TYP
KX36-3
KBM

PROVEDENÍ

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost před sebou, radlice dole
TYP
KX36-3
KBM

PROVEDENÍ

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Nosnost před sebou, radlice nahoře
TYP
KX36-3
KBM

PROVEDENÍ

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost vedle sebe
TYP
KX36-3
KBM

PROVEDENÍ

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Nosnost před sebou, radlice dole
TYP
KX41-3S
KBM

PROVEDENÍ

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHBÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost před sebou, radlice nahoře
TYP
KX41-3S
KBM

PROVEDENÍ

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Vedle sebe
TYP
KX41-3S
KBM

PROVEDENÍ

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost před sebou, radlice dole
TYP
KX41-3S
KBM

PROVEDENÍ

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Nosnost před sebou, radlice nahoře
TYP
KX41-3S
KBM

PROVEDENÍ

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost vedle sebe
TYP
KX41-3 S
KBM

PROVEDENÍ

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Nosnost před sebou, radlice dole
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
ROZTAŽENÉ
PÁSY

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost před sebou, radlice nahoře
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
ROZTAŽENÉ
PÁSY

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUOHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Vedle sebe
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
ROZTAŽENÉ
PÁSY

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost před sebou, radlice dole
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
STAŽENÉ PÁSY

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Nosnost před sebou, radlice nahoře
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
STAŽENÉ PÁSY

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost vedle sebe
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
STAŽENÉ PÁSY

KABINA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Nosnost před sebou, radlice dole
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
ROZTAŽENÉ
PÁSY

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost před sebou, radlice nahoře
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
ROZAŽENÉ PÁSY DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Vedle sebe
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
ROZTAŽENÉ
PÁSY

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost před sebou, radlice dole
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
STAŽENÉ PÁSY

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
Nosnost před sebou, radlice nahoře
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
STAŽENÉ PÁSY

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP

Nosnost vedle sebe
TYP
KX41-3V
KBM

PROVEDENÍ
STAŽENÉ PÁSY

STŘÍŠKA S GUMOVÝMI PÁSY
DLOUHÁ NÁSADA
kN(t)

Výška
[mm]

Vyložení [mm]

UP
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 1: Nosnost rypadla
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 2: Specifikace bezpečnostních štítků

D. Příloha 2: Specifikace bezpečnostních štítků
Kat.č. RG 5085723 ∆
Motor spouštět z místa strojníka
Nespouštět motor přemostěním spouštěcích kontaktů

Kat.č. BSB 449 350
Kapotu motoru otevírat za klidu motoru

Kat. č. RG 508-5722 ∆
Nezdržovat se v místě otáčení rypadla

Kat. č. RG208-5727 ∆
Nezdržovat se v místě posunování

D-15

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 2: Specifikace bezpečnostních štítků
Kat. č. RG 308 - 5702 ∆
Před uvedením rypadla do provozu a jeho obsluhou si
přečtěte návod k obsluze a ujistěte se mu rozumíte.

Kat. č. RG 208-4958 ∆
Nedotýkat se horkých předmětů,
jako výfuku atd.

Kat. č. RG 508-5724 ∆
Chladič: nebezpečí popálení

D-16

Kat. č. RG 208-4957 ∆
Vyhýbejte se ventilátoru a
řemenu ventilátoru

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 2: Specifikace bezpečnostních štítků
Kat. č. 69741-5753 ∆

Kat. č. RG201-5761-0

Kat. č. RG 201-5743 ∆

Kat. č. RG 208-5747 ∆

Kat. č. RG008-5719-∆

Kat. č. R 2491-5736 ∆

Kat. č. RG491-5796-0

Kat. č. RG109-5796-0
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NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ RYPADEL
Příloha 2: Specifikace bezpečnostních štítků
Kat. č. RG 138-5754
Nenechat kapat palivo na horké
součásti. Nebezpečí požáru

Kat. č. RG 138-5737-1
K nouzovému vypnutí motoru
vytáhnout pojistku

Kat. č. RG 518-5787 ∆
Uvést kulový ventil do polohy podle připojeného
přídavného zařízení
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Kat. č. RG 138-5771-1
K přepnutí ovládání radlice a
změny šířky podvozku přepnout
ventil do příslušné polohy

