
 Apkopes un sagatavošana.  
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1  Avārijas slēdzis 
2. Šablona apsildes temperatūras regulators 
3  Dzinēja apgriezienu skaita rādījums ar darba 
stundu skaitītāju 
4  Traucējuma brīdinājuma lampiņa 
5  Degvielas daudzuma rādījums 
6  Skrēpera konveijera vadības panelis 
7. Rādījumu modulis 
8. Aizdedzes atslēga 
9. Izlīdzināšanas pārslēdzamas slēdzis 
10. Hidraulikas un braukšanas funkciju atspējošanas 

spiedpoga 
11. Gliemežtransportiera vadības panelis 
 
 
 
 
 



12. Braukšanas svira 
13. Skaņas signāla poga 
14. Braukšanas ātruma potenciometrs 
15. Vibrācijas pārslēdzamais slēdzis 
16. Stāvbremzes slēdzis 
17. Pārnesumu pārslēdzamais slēdzis 
18. Paneļa apgaismojums 
19. Ķēžu vadības pārslēdzamais slēdzis 
20. Stūrēšanas sistēmas precīzās iestatīšanas 
potenciometrs 
21. Izlīdzināšanas vadības panelis 
22. Ieklāšanas šablona platuma vadības panelis 
23. Elektriskās apsildes vadības panelis 
24. Darba apgaismojuma vadības panelis 
 
 
 



25. Vibrācijas frekvences rotējošā poga 
26. Tilpnes vāka svira, labajā puse  
27. Tilpnes vāka svira , kreisajā pusē 
28. Šablona transportēšanas fiksācijas svira 
29. Gliemežpārvada pacelšanas nolaišanas svira 
30. Šablona pacelšanas nolaišanas svira 
31. Dzinēja apgrieziena skaita regulēšanas svira 
 



PIRMS DARBA UZSĀKŠANAS. 
Katru dienu pirms mašīnas ekspluatācijas sākšanas, kā 
arī pirms ilgāka darba perioda ir jāveic tālāk norādītās 
pārbaudes. 

Pārbaudiet: 
degvielas tvertnes un degvielas vadu hermētiskumu; 
Vai skrūvju savienojumi ir stingri pievilkti. 
stūres rata darbību; 
bremžu darbību;  
avārijas slēdža darbību; 
vai mašīna ir tīra un nav bojāta; 
hidrauliskās sistēmas tvertnes un šļūteņu hermētiskumu; 
vai ir pieejama attiecīgā ekspluatācijas un apkopes instrukcija; 
vai mašīnas apkope ir veikta saskaņā ar noteikumiem; 



motoreļļas līmeni,  
ja nepieciešams, papildiniet; ūdens atdalītāju,  
ja nepieciešams, iztīriet;  
degvielas daudzumu, ja nepieciešams, papildiniet; 
dzesēšanas šķidruma līmeni, ja nepieciešams, 
papildiniet;  
hidrauliskās eļļas līmeni, ja nepieciešams, 
papildiniet;  
ķēžu paliktņus; ja nepieciešams, nomainiet.  
Mašīnas ieeļļošana 



UZSĀKOT DARBU.  

 
 

 

 

 

Uzstādiet darbam nepieciešamos gliemežpārvada sektoru 
iespējamos šablona paplašinājumus vai redukcijas kurpes 
Iedarbiniet dīzeļdzinēju. 
Nospiediet hidraulikas un braukšanas funkciju atspējošanas 
spiedpogu   

 

 

OFF        ON 

 

 

Pārslēdziet apsildes vadības ierīces pagriežamo slēdzi 
"Pa labi". 

Ar temperatūras nominālās vērtības taustiņiem (d) 
iestatiet nepieciešamo temperatūru un nogaidiet  
līdz ir sasniegta šī temperatūra. 

d 



Atbloķējiet ieklāšanas šablonu un nolaidiet to uz 
zemes  

lestatiet  gliemežtransportiera augstumu no 30 
līdz 60 mm virs šablona plāksnes vadotnes malas  

Ar kreisās puses (a) un labās puses (b) šablona 
pārslēdzamajiem slēdžiem iestatiet ieklāšanas 
šablona kreisās un labās puses platumu. 

   a                b 

Pieslēdziet Izlīdzināšanas vadības ierīci ārējo 
vadības stendu kontaktligzdām  



Abās pusēs nolaidiet skrāpjus  

Ja nepieciešams, iestatiet pārsega profila formu  

Ar kreisās puses (a) un labās puses (s) cilindra 
pārslēdzamajiem slēdžiem iestatiet kreisās un 
labās puses materiāla biezumu 



Ar tīrīšanas iekārtu  apsmidziniet visas detaļas, 
kas nonāk saskarē ar asfalta maisījumu, ar 
atdalošu šķīdinātāju. 

Novietojiet asfalta ieklājēju darbu sākšanas stāvoklī un novietojiet 
vadotnes stieni pie brauktuves malas vai virziena auklas 

Darba režīma pabeigšana 

Veiciet tīrīšanas darbus tikai tad, ja dzinējs nedarbojas. Ja dzinējs 
darbojas, nekad nekāpiet tilpnē vai netīriet gliemežtransportieri 

Šķīdinātāji ir ugunsnedroši. 

Uzklājiet tos tikai tādām virsmām, kas ir 

atdzisušas līdz  telpas temperatūrai. 

 

 

 



Tvertnē (a)  pārbaudiet šķīdinātajā līmeni 
un, ja nepieciešams, papildiniet to. 
Ar pulksteni (c) iestatiet vēlamo skalošanas 
laiku.  
Ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (d) 
ieslēdziet sūkni. 

Ar mazgāšanas pistoli (e), apsmidziniet visas detaļas, kas Ir 
nonākušas saskarē ar asfaltu, ar šķīdinātāju. Pilnībā iebīdiet 
šablona mobilo daļu. 
Vajadzības gadījumā veiciet atbilstošos apkopes darbus. 



Apkope 

Pirms visiem apkopes darbiem rūpīgi notīriet mašīnu un 
motoru. 
Nepieskarieties karstām motora daļām. 
Lai veiktu apkopes darbus, novietojiet mašīnu uz līdzena 
pamata. 
Veicot visus apkopes darbus, izņemiet akumulatora galvenā 
slēdža atslēgu. 
Veiciet apkopes darbus tikai ar izslēgtu motoru. 
Pirms darbiem ar hidraulikas iekārtu vispirms atbrīvojiet to no 
spiediena. 
Pirms darbiem ar mašīnas elektroiekārtas daļām atvienojiet 
akumulatoru un apsedziet to. 



Dīzeļmotora kalpošanas mūžs lielā mērā atkarīgs no 
degvielas tīrības. 
Neļaujiet degvielā iekļūt netīrumiem un ūdenim, jo pretējā 
gadījumā tiek bojātas motora iesmidzināšanas ierīces. 
Tvertnes ar cinkotu iekšpusi nav piemērotas degvielas glabāšanai. 
Izvēlieties degvielas uzglabāšanas vietu tā, lai izšļakstītā degviela 
neradītu nekādu kaitējumu. 
Ar sūcējšļūteni neduļķojiet tvertnes lejasdaļā esošos nosēdumus. 
Pirms degvielas ņemšanas tvertnei ilgāku laiku jāatrodas miera 
stāvoklī. 
Tvertnes satura atlikumi nav piemēroti motoram, un tos var 
izmantot tikai tīrīšanas vajadzībām. 
 
 



Attiecībā uz motoriem ar šķidruma dzesēšanu it sevišķi 
jāuzmanās ar dzesēšanas šķidruma kontroli un sagatavošanu, jo 
pretējā gadījumā var rasties bojājumi korozijas, kavitācijas un 
aizsalšanas dēļ. 
Dzesēšanas šķidruma sagatavošana notiek, piejaucot 
dzesēšanas sistēmas aizsarglīdzekli (etilēnglikolu) dzesēšanas 
ūdenim. 
Dzesēšanas šķidruma aizsarglīdzekļa pievienošana ir obligāta 
visās klimatiskajās joslās. Tas ierobežo koroziju, pazemina 
sasalšanas punktu un palielina dzesēšanas šķidruma viršanas 
temperatūru. 

 
 



Hidrauliskās iekārtas apkopes laikā tīrībai ir vislielākā nozīme. 
Nepieļaujiet netīrumu un citu piesārņojošo vielu iekļūšanu 
sistēmā. Mazās daļiņas var izrievot vārstus, tās var izraisīt 
sūkņu iesprūšanu, kā arī droseļu un dozēšanas atveru 
aizsērēšanu, kas rada dārgus remontus. 

Ja eļļas līmeņa ikdienas kontroles gaitā tiek atklāta hidraulikas 
eļļas līmeņa pazemināšanās, pārbaudiet visu cauruļu, šļūteņu un 
motora hermētiskumu. 
Nekavējoties apstādiniet ārējās nehermētiskās vietas. Nepie-
ciešamības gadījumā informējiet attiecīgo apkopes dienestu. 
Tvertnes ar hidraulikas eļļu nekad neglabājiet zem klajas debess, 
novietojiet tās vismaz zem nojumes. Laika apstākļiem mainoties, 
ūdens var iesūkties caur noplūdes atveri. 
Lai veiktu piepildīšanu, ieteicams izmantot mūsu piepildīšanas 
un filtrēšanas iekārtu ar smalkās attīrīšanas filtru 



Ar tā palīdzību hidraulikas eļļa tiek smalki nofiltrēta, pagarināts 
eļļas filtra ekspluatācijas laiks un aizsargāta hidrauliskā sistēma. 

Lai novērstu netīrumu iekļūšanu, pirms noņemšanas notīriet 
visus vītņsavienojumus, ielietnes vāciņu un tā apkārtni. 
Neatveriet tvertnes atveri bez vajadzības, vienmēr apsedziet, lai 
tajā nekas nevarētu iekrist. 



MOTOREĻĻA SAE 15W40; SAE 10W30 

DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS ŪDENS UN ANTIFRĪZA 
MAISĪJUMS 

HIDRAULISKĀ IEKĀRTA HV 46 
HIDARULISKĀ EĻĻA (ISO) HVLP 
46 
HLP JĀPAPILDINA TIKAI AR  ŠO 
EĻĻU 

PĀRNESUMA  KĀRBA SAE80W140, API GL-5 

EĻĻOŠANAS VIETAS AUGSTSPIEDIENA ZIEDE ( AR 
LITIJU ) 

GLIEMEŽPĀRVADA PIEDZIŅAS 
ĶĒŽU KASTE 

AUGSTSPIEDIENA SMĒRVIALA 
AUGSTAI TEMPERATŪRAI ( AR 
LITIJU ) 

EMULSIJA ŠĶĪDINĀTĀJS 



Apkope - Ik pēc 10 darba stundām 

Mašīnai jāatrodas horizontāli. 
Ja motors ir silts, apturiet motoru un pārbaudiet eļļas 
līmeni pēc piecām minūtēm. 
Ja motors ir auksts, eļļas līmeni var pārbaudīt uzreiz 

V  

Eļļas līmenim vienmēr jābūt starp atzīmēm 
"MIN" (Min.) un "MAX" (Maks.). Ja eļļas 
līmenis ir zemāks, nekavējoties papildiniet eļļu 
līdz atzīmei "MAX". 



Ūdens atdalītajā apkopes intervāli ir atkarīgi 
no ūdens satura degvielā un tādējādi nevar 
būt noteikti kopumā Tādēļ pēc motora 
nodošanas ekspluatācijas sākumā katru dienu 

Izskrūvējiet noplūdes skrūvi par pāris apgriezieniem un 
savāciet izplūstošu degvielu/ūdeni. 
Atkal pievelciet noplūdes skrūvi. Pievērsiet uzmanību hermē- 
tiskumam, ja vajadzīgs, nomainiet blīvgredzenu 

pārbaudiet, vai filtra konusā ir redzamas ūdens pazīmes. 
Ja tiek izlaists pārāk liels daudzums ūdens, filtrs irjāa gaišo. 
Skatīt nodaļu "Degvielas filtra patronas maiņa". 

Degvielas daudzuma pārbaude 

Nedrīkst braukt, līdz degvielas tvertne ir pilnībā iztukšota, jo tādā 
gadījumā būs jāveic degvielas sistēmas atgaisošana. 



Ja ikdienas kontroles gaitā tiek atklāta 
dzesēšanas šķidruma līmeņa pazemināšanās, 
pārbaudiet visu cauruļu, šļūteņu un motora 
hermētiskumu. 
Lai novērstu noplūdi, nedrīkst izmantot 
dzesēšanas šķidruma hermētiķus. 

Izmantojot izlīdzināšanas tvertni, pārbaudiet dzesēšanas 
šķidruma pārbaudi  
Ja nepieciešams, papildiniet dzesēšanas šķidrumu. 
Lai pielietu šķidrumu, noskrūvējiet noslēdzošo vāciņu un 
iepildiet dzesēšanas šķidrumu līdz maksimālajai atzīmei. 

Hidrauliskās eļļas līmeņa pārbaude 

Ja ikdienas eļļas līmeņa pārbaudes laikā tiek atklāti hidraulikas 
eļļas līmeņa krišanās, pārbaudiet visu cauruļu, šļūteņu un 
agregātu hermētiskumu. 



Pārbaudiet eļļas līmeni hidrauliskās eļļas 
tvertnē, izmantojot skatstiklu  

Normāls līmenis: 
apm. 3 cm zem augšējās skatstikla malas. 
Vidējais līmenis: Skatstikla vidū. 

Ja nepieciešams, noskrūvējiet iepildes aizgriezni (1) un caur sietu 
uzpildiet hidraulisko eļļu. 
Pievelciet iepildes aizgriezni. 

Mašīnas ieeļļošana 

Notīriet kreisās un labās puses gliemežpārvada gultņa 
smērnipeļus  
Ar eļļošanas pistoli veiciet katra smērnipeļa eļļošanu, līdz no 
gultņa sāk izdalīties smērviela. 



Apkope - Ik pēc 250 darba stundām 

Ja ķēde ir nodilusi, nomainiet arī ķēdes ratu. 
Veiciet vadriteņu nomaiņu, ja diametrs ir 
samazinājies no 150 mm līdz 135 mm. 
Pārbaudiet ķēdes locekļu un vadotnes stāvokli 

Pārāk liels ķēdes spriegojums rada paātrinātu gultņu un 
piedziņas mehānisma nodilumu. 

Pārbaudiet un, ja nepieciešams, iestatiet 
attālumu "Ķēde  vadotne”. 
Nominālā vērtība: apm. 30 mm 



Lai veiktu iestatīšanu, atskrūvējiet fiksējošās 
skrūves (1) un pretuzgriezni (2). 

Pievelciet spriegošanas skrūves (1) līdz tiek 
sasniegts nepieciešamais spriegojums. 
Nepieciešamais spriegojums ir sasniegts, ja 
brīvā ķēde atrodas apm. 30 mm attālumā no 
vadotnes . 

Atkārtoti pievelciet pretuzgriežņus. 
Padeves virsmu stāvokļa pārbaude 

Pārbaudiet pamatnes plākšņu un latu nodiluma 
stāvokli, ja nepieciešams, nomainiet tās. 

Pārāk liels ķēdes spriegojums rada paātrinātu 
gultņu un piedziņas mehānisma nodilumu. 



 

 

Noņemiet vāku (4) un pārbaudiet ķēdes 
spriegojumu. 
Lai veiktu ķēdes spriegojumu, atskrūvējiet četras 
stiprinājuma] skrūves (1). 

Nominālā vērtība: 1-2% no ass attāluma 

Atskrūvējiet pretuzgriezni (3) un pievelciet spriegošanas skrūvi (2), 
līdz tiek sasniegts nepieciešamais spriegojums. 
Atkārtoti pievelciet pretuzgriezni un stiprināšanas skrūves. Veiciet 
spriegošanas procesu pretējā pusē. Atkal samontējiet apvalku. 

Izmantojot otu, ieeļļojiet ķēdes locekļus  
Uz īsu brīdi ieslēdziet skrēpera konveijeru un 
ieeļļojiet ķēdes locekļus. 
Darbību atkārtojiet tik bieži, līdz ķēde ir pilnībā 
ieeļļota. 



Gliemežtransportiera apkope 

 Nominālā vērtība: 1-2% no ass attāluma 
Ja nepieciešams, atskrūvējiet četras stiprinājuma skrūves d). 
Atskrūvējiet pretuzgriežņus (3) un pievelciet spriegošanas skrūves 
(2), līdz tiek sasniegts nepieciešamais spriegojums. 
Atkārtoti pievelciet pretuzgriežņus un stiprināšanas skrūves 

 
 

 
 

 
 

 
 

Noņemiet korpusa vāku (4) un pārbaudiet ķēdes 
spriegojumu. 
. Iespējams sabojāt detaļas! 

Pārāk liels ķēdes spriegojums rada paātrinātu gultņu un piedziņas 
mehānisma nodilumu. 

IEVĒRĪBAI! 
Ja eļļošana nav pietiekoša, tiek bojātas detaļas! 
Izmantojiet tikai atļautas specifikācijas smērvielu  

Piepildiet korpusa vāku līdz apakšējai malai ar pret temperatūru 
izturīgu smērvielu.  Uzstādiet korpusa vāku 



Gliemežtransportiera segmentu stāvokļa pārbaude 

Veiciet gliemežtransportiera 
segmentu (1) stāvokļa pārbaudi 
Nomainiet gliemežtransportiera 
segmentus, ja to diametrs ir tikai 
65-75% no oriģinālā diametra. 

Pārbaudiet gultņu vāku stāvokli; ja nepieciešams, 

nomainiet tos. 

Iekšējie gliemežtransportiera segmenti nodilst  ātrāk kā ārējie. 
Noskrūvējiet gliemežtransportiera segmentu stiprinājuma 
uzgriežņus (2). 
Noņemiet gliemežtransportiera segmentus no vārpstas. 
Uzstādiet jaunus segmentus un pieskrūvējiet ar jauniem 
uzgriežņiem 



Mašīnas ieeļļošana 

Pilnībā izbīdiet mobilās daļas un 
izslēdziet dzinēju. 
Iztīriet augšējo un apakšējo vadotņu 
smērnipeļus un ar eļļošanas pistoli 
veiciet eļļošanu, līdz no sāk izdalīties 
nedaudz  smērvielas. 

Ar eļļošanas pistoli veiciet smērnipeļu eļļošanu, līdz no gultņiem 
sāk izdalīties smērviela. 
Veiciet eļļošanu dažādās pozīcijās. Veiciet eļļošana arī pretējā 
pusē 

Notīriet mobilas daļas  augstuma 
regulēšanas smērnipeli. 
Ar eļļošanas pistoli veiciet smērnipeļu 
eļļošanu, līdz sāk izdalīties nedaudz 
smērvielas. 



Veiciet eļļošana arī pretējā pusē. 
Notīriet kardānvārpstas smērnipeļus. Ar 
eļļošanas pistoli nedaudz ieeļļojiet 
katru smērnipeli. 

 
 

Ķīļsiksnu spriegojuma pārbaude 

Pārbaudei nepieciešama siksnas spriegojuma pārbaudes ierīce 
(BOMAG 079 947 09). 
Siksnu nenospriegojiet pārāk cieši 
Nespriegojiet siksnu otru reizi atbilstoši pirmās montāžas (jaunas 
siksnas) vērtībai. 



Lai veiktu papildu spriegošanu, atskrūvējiet 
stiprinājuma skrūves (1,2) un, pārvietojot 
ģeneratoru, iestatiet siksnas spriegojumu. 
Noslēgumā atkārtoti pievelciet stiprinājuma 
skrūves. Pārbaudiet siksnas spriegojumu. 

Ķīļsiksnas nomaiņa 

Atskrūvējiet radiatora stiprinājumus. Atskrūvējiet stiprinājuma 
skrūves (1,2). 
Spiediet ģeneratoru pretēji bultas virzienam līdz pašam 
dzinējam. 
Izņemiet radiatoru tā, lai ventilators būtu brīvs un būtu 
iespējams noņemt veco ķīļsiksnu. 



Šablona apsildes ģeneratora ķīļsiksnas apkope 

. 

 
 

 

Izslēdziet dzinēju Pārslēdziet 
akumulatora galveno slēdzi stāvoklī "II" 
un izņemiet to. 

Noskrūvējiet šablona apsildes 
ģeneratora ķīļsiksnas pārsegus. 

Pārbaudiet visā ķīļsiksnas garumā, vai nav 
radušies bojājumi vai plīsumi. 
Nomainiet bojātu vai iesprēgājušu 
ķīļsiksnu 



Ar īkšķi iespiediet ķīļsiksnu, atlaidiet to un 
izmēriet svārstības. 
Lai veiktu spriegošanu, atskrūvējiet 
stiprinājuma skrūvi (1). 
Atskrūvējiet pretuzgriezni (3) un ar 
spriegošanas skrūvi (2) iestatiet nepieciešamo 
ķīļsiksnas spriegojuma vērtību. 
Atkārtoti pievelciet pretuzgriezni (3) un 
stiprināšanas skrūvi.  

Atkārtoti pieskrūvējiet pārsegus. 



Pārnesumkārbas eļļas līmeņa pārbaude 

Pārbaudiet eļļas līmeni abās pārnesumkārbās. 

Notīriet zonu apkārt pārbaudes skrūvei. 
Pārvietojiet mašīnu tā, lai eļļas noplūdes 
skrūve  atrastos zemākajā punktā. 
Izskrūvējiet pārbaudes skrūvi (1). 
Piepildiet eļļu līdz atveres apakšējai malai, ja 
nepieciešams, papildiniet eļļu. 
Atkārtoti cieši ieskrūvējiet pārbaudes skrūvi. 



Ķēžu paliktņu pārbaude 

Pārbaudiet ķēžu paliktņu stāvokli un to, 
vai tie ir stingri pievilkti. 
Nomainiet ķēžu paliktņus, ja gumijas 
pārklājums ir nodilis gandrīz līdz 
metālam. 

Materiāla tilpnes, gumijas aizsarga pārbaude 

Pirms darba sākšanas nodrošiniet, ka 
dīzeļdzinēju nevar iedarbināt. 

Pārbaudiet gumijas aizsargu 
stāvokli; ja nepieciešams, nomainot 
tos 



Akumulatora apkope 

Pārvietojiet vadītāja kabīni uz labo 
pusi. 
Izņemiet akumulatoru un iztīriet 
akumulatora nodalījumu. 
Notīriet akumulatora ārpusi. 
Notīriet akumulatora polus un spailes 
un ieziediet ar spaiļu ziedi (vazelīns). 
Uzstādiet akumulatorus un pārbaudiet 
akumulatora stiprinājumu. 
Ja tie nav akumulatori bez īpašas 
apkopes, tad jāpārbauda elektrolīta 
līmenis, vajadzības gadījumā jāuzpilda 
ar destilētu ūdeni līdz uzpildes līmeņa 
atzīmei. 



Apkope - Ik pēc 500 darba stundām 

Motoreļļas un eļļas filtru patronu nomaiņa 

Eļļas mainu veiciet tikai tad, ja dzinējs ir uzsildīts. 
 Izmantojiet tikai atļautas specifikācijas eļļu  

Izskrūvējiet noplūdes aizgriezni un 
savāciet izplūstošo eļļu. Atkal 
aizskrūvējiet noplūdes aizgriezni. 



Kārtīgi notīriet eļļas filtra patronu no 
ārpuses. 
Eļļas filtra patronu noskrūvēt ar 
piemērotu lentes atslēgu. 
Attīriet filtra turētāja blīvējošo virsmu 
no iespējamiem netīrumiem. 
Jaunās eļļas filtra patronas gumijas 
blīvi mazliet ieeļļot. Uzskrūvējiet filtra 
patronu un pievelciet to ar roku 

Iepildiet jaunu motoreļļu. 
Pēc īsas mēģinājuma palaides 
pārbaudiet eļļas līmeni ar mērstieni. 
nepieciešamības gadījumā pielejiet līdz 
augšējai atzīmei. 
Pārbaudiet eļļas filtra patronas un 
iztecināšanas aizgriežņa hermētiskumu. 
Eļļu un filtru utilizējiet videi draudzīgā 
veidā. 



Antifrīza koncentrācijas un dzesēšanas šķidruma stāvokļa 
pārbaude 

īpaši uzmanīgi veiciet dzesēšanas šķidruma kontroli, lai 
novērstu motora bojājumus (piemēram, koroziju, kavitāciju 
un sasalšanu). 
Nedrīkst sajaukt atšķirīgu veidu dzesēšanas šķidrumus un 
piedevas, skatiet sadaļu 
Ja dzesēšanas šķidrumā ir korozijas paliekas vai citu daļiņu 
nogulsnes, izskalojiet dzesēšanas sistēmu  

Pārbaudiet antifrīza koncentrāciju tikai tad, kad motors ir 
auksts. 



Noskrūvējiet noslēdzošo vāciņu un 
pārbaudiet antifrīza koncentrāciju 
ar tirdzniecībā pieejamu pārbaudes 
ierīci. 
Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma 
stāvokli. Atkal uzskrūvējiet 
noslēdzošo vāciņu. 

Degvielas filtra patronas nomaiņa un degvielas sistēmas 
atgaisošana 

Ievērojiet tīrību! Pirms tam rūpīgi notīriet degvielas filtra zonu. 
Pēc tam, kad pabeigti visi darbi ar degvielas sistēmu, tā ir 
jāatgaiso un jāveic izmēģinājuma palaide, vienlaikus 
pārbaudot tās hermētiskumu. 



Notīriet degvielas filtra  ārpusi. 
Noskrūvējiet regulēšanas skrūvi. 
Noņemiet degvielas filtru. Savāciet 
izplūstošo degvielu un utilizējiet to videi 
draudzīgā veidā. 
Attīriet filtra turētāja blīvējošo virsmu no 
iespējamiem netīrumiem. 

Nomainiet blīvējumus. 
Ar regulēšanas skrūvi pieskrūvējiet 
degvielas filtru un korpusu pie korpusa 
vāka 



Degvielas sistēmas atgaisošana 

Atskrūvējiet atgaisošanas skrūvi (1)- 2 
līdz 3 vītnes. 
Manuāli darbiniet rokas sūkni (2) tik 
ilgi, līdz no atskrūvētās atgaisošanas 
skrūves sāk plūst degviela bez gaisa 
burbulīšiem. 
Pēc tam, turpinot sūknēšanu, pievelciet 
atgaisošanas skrūvi. 
Pēc īsa testa brauciena pārbaudiet 
degvielas filtra patronas hermētiskumu 



Ķēdes pagarināšanās pārbaude 

Piecu ķēdes posmu attāluma  izmērs . 
jauna ķēde 406,4 mm (16.0 in) 
ķēdi nomainiet, ja   414,0 mm (16.3 in) 
Novietojiet mašīnu droši. 
Izmēriet piecu ķēdes locekļu garumu līdz bultskrūves 
vidum (B). 
Ja ķēdes pagarināšanās ir pārāk liela, nomainiet ķēdi. 



Apkope - Ik pēc 1000 darba stundām 

Šis darbs jāizpilda tikai autorizētam apkopes personālam 

Vārstu spraugas pārbaude, regulēšana 

Motoreļļas un filtra nomaiņa 

Apkopi veiciet vēlākais pēc diviem gadiem. 

Hidrauliskā eļļa jānomaina arī tad, ja veikts hidraulikas iekārtas remonts. 
Katru reizi veicot hidrauliskās eļļas nomaiņu, nomainiet arī hidrauliskās eļļas 
filtru. Hidrauliskās eļļas filtra maiņa jāveic tikai pēc tam, kad nomainīta 
hidrauliskā eļļa un veikta izmēģinājuma palaide. 
Nekādā gadījumā nedrīkst iedarbināt dzinēju, kad hidrauliskā eļļa ir nolaista. 
Tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanai izmantojiet 
neplūksnainu drānu. 
Pārejot no hidraulisko eļļas, kas gatavota, izmantojot minerāleļļu, uz bioloģiski 
sadalāmu hidraulisko eļļu, kas gatavota, izmantojot esteri, sazinieties ar 
atbilstošā eļļas ražotāja tehnisko dienestu vai mūsu klientu apkalpošanas 
dienestu. 



Eļļas nomaiņa jāveic, kad hidrauliskā eļļa ir silta. 
Izmantojiet tikai atļautas specifikācijas hidraulisko  

Noskrūvējiet noplūdes aizgriezni (3) un 
nolaidiet visu hidraulisko eļļu. 
Pārbaudiet blīvgredzenu, nepieciešamības 
gadījumā nomainiet to.Atkal aizskrūvējiet 
noplūdes aizgriezni. 
Noņemiet hidrauliskās eļļas tvertnes vāku 
un demontējiet abus iesūkšanas filtru 
hidrauliskos  sūkņus (2). 

Šī ieteikuma neievērošanas gadījumā var tikt 
sabojāta visa hidrauliskā iekārta. 
-    Redzamie netīrumi var norādīt uz sistēmas 
komponentu traucējumu un iespējamiem 
detaļu darbības traucējumiem. 



Uzmanīgi pārbaudiet, vai uz iesūkšanas filtru virsmas 
nav redzami netīrumi. 
Rūpīgi iztīriet hidrauliskās eļļas tvertnes iekšpusi. 
Uzstādiet jaunus iesūkšanas filtrus (2). 
Uzstādiet hidrauliskās eļļas tvertnes vāku ar jaunu 
blīvgredzenu. 
Veiciet hidrauliskās eļļas filtra nomaiņu. Nomainiet 
tvertnes ventilācijas filtru (1). 

 Šādā gadījumā noskaidrojiet cēloni un nomainiet vai 
remontējiet defektīvas detaļas. 
-    Nekad netīriet un neizmantojiet filtra elementu 
atkārtoti. 



•         Lai veiktu piepildīšanu, ieteicams izmantot mūsu 
piepildīšanas un filtrēšanas iekārtu ar smalkās attīrīšanas filtru. 
Tādējādi hidraulikas eļļa tiek smalki filtrēta, tiek pagarināts 
eļļas filtra ekspluatācijas laiks un aizsargāta hidrauliskā 
sistēma. 

Caur sietiņu iepildiet jaunu hidraulisko eļļu. 
Pārbaudiet eļļas līmeni hidrauliskās eļļas 
tvertnē, izmantojot skatstiklu. 
 Normāls līmenis: apm. 3 cm zem augšējās 
skatstikla malas. 
Vidējais līmenis: Skatstikla vidū. Pievelciet 
iepildes aizgriezni (1). 
Pēc mēģinājuma palaides pārbaudiet 
hidrauliskās eļļas filtra patronas un 
noplūdes aizgriežņa hermētiskumu. 
Eļļu un filtru utilizējiet videi draudzīgā veidā 



Pārslēdziet akumulatora galveno 
slēdzi stāvoklī "II" un izņemiet to. 

Izslēdziet dzinēju 

Noskrūvējiet pārsegus 

Jaudas noņemšanas kārbas ķīļsiksnas nomaiņa 



Novietojiet pie automātiskā siksnas 
spriegotāja centrālā uzgriežņa (1) 24. 
izmēra atslēgu un turiet siksnas 
spiegotāja fiksētā stāvoklī. Izskrūvējiet 
vītņstieni (2). Atspriegojiet automātisko 
siksnas spriegotāju. 

Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi (1). 
Atskrūvējiet pretuzgriezni (3). 
Ar spriegošanas skrūvi (2) atspriegojiet 
ķīļsiksnu tā, lai to būtu iespējams 
noņemt. 



Noskrūvējiet sūkņa stiprinājuma 
fiksācijas skrūves (1). 
Ar izspiešanas skrūves (2) palīdzību 
pārvietojiet sūkņa stiprinājumu tā, lai 
būtu iespējams noņemt ķīļsiksnu. 
Noņemiet abas ķīļsiksnas. Uzlieciet 
jaunas ķīļsiksnas. 

Paveiciet izspiešanas skrūvi (2) atpakaļ un pārvietojiet sūkņa 
stiprinājumu pie iekārtas. 
Uzstādiet un pievelciet sūkņa stiprinājuma fiksācijas skrūves (1). 

Ar spriegošanas skrūvi (2) iestātie nepieciešamo ķīļsiksnas 
spriegojuma vērtību. 



Siksnas spriegojuma pārbaudei 
nepieciešams frekvenču mērītājs (BOMAG 
079 901 74). 
Siksnu nenospriegojiet pārāk cieši! 
Siksnas spriegojums pirmajā uzstādīšanas 
reizē: 93 -97 Hz 
Ar īkšķi iespiediet ķīļsiksnu, atlaidiet to un 
izmēriet svārstības. 

Atkārtoti pievelciet pretuzgriezni (3) un 
stiprināšanas skrūvi  (d). 
Automātisko siksnas spriegotāju 
nospriegojiet tā, lai būtu iespējams 
ieskrūvēt vītņstieni (2). 
Pievelciet vītņstieni. 



Pārnesumkārbas eļļas nomaiņa 

Apkopi veiciet vēlākais pēc viena gada. 

Noteciniet transmisijas eļļu tikai siltā darba stāvoklī. 
-    Izmantojiet tikai atļautas specifikācijas transmisijas  

Pārvietojiet mašīnu tā, lai noplūdes 
skrūve (2) atrastos zemākajā punktā. 
Notīriet zonu ap izliešanas (2) un 
pārbaudes skrūvi (1). Notīriet un 
izskrūvējiet uzpildes un pārbaudes skrūvi. 
Ļaujiet eļļai noplūst un savāciet to. 
Atkārtoti pievelciet noplūdes skrūvi. 

Caur pārbaudes atvērumu Iepildiet tik daudz eļļas, līdz tā 
sniedzas līdz atveres apakšējai malai. 
Atkārtoti cieši ieskrūvējiet pārbaudes skrūvi. Veiciet eļļas 
nomaiņu abām pārnesumkārbām. Utilizējiet eļļu videi draudzīgā 
veidā. 



Ik pēc 2000 darba stundām  

Mainiet dzesēšanas šķidrumu tikai tad, kad motors ir auksts 

Nekādā gadījumā neiedarbiniet 
dzinēju, ja dzesēšanas šķidrums ir 
nolaists. 
Ja dzesēšanas šķidrumā ir korozijas 
paliekas vai citu daļiņu nogulsnes, 
izskalojiet dzinēju. 
Ja, veicot dzesēšanas šķidruma 
maiņu, nekas neliecina par 
piesārņojumu, dzesēšanas sistēmas 
tīrīšana nav jāveic. 

Nejauciet kopā dažādus dzesēšanas šķidrumus un cita veida 
piedevas. 
Nomainiet dzesēšanas šķidrumu vēlākais pēc trīs gadiem. 



Noskrūvējiet aizgriezni, noteciniet un 
savāciet dzesēšanas šķidrumu 
Pēc dzesēšanas šķidruma 
notecināšanas atkal aizskrūvējiet 
aizgriezni. 
Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma 
stāvokli. 

Ja dzesēšanas šķidrumā ir korozijas paliekas vai citu daļiņu 
nogulsnes, izskalojiet dzinēju. 
Iepildiet tīru ūdeni. 
Iedarbiniet dzinēju un īsi izskalojiet dzesēšanas sistēmu. 
Atkal noteciniet ūdeni. 



Uzpildiet dzesēšanas šķidrumu līdz 
atzīmei MAX un atkal uzskrūvējiet 
vāku. 
Iedarbiniet dīzeļdegvielas dzinēju 
un ļaujiet tam uzsilt līdz darba 
temperatūrai. 

Ļaujiet dzinējam atdzist un atkārtoti pārbaudiet dzesēšanas 
šķidruma līmeni, nepieciešamības gadījuma papildiniet to 

Dzinēja atgaisošanas atjaunošana 
Izskrūvējiet četras stiprinājuma skrūves (2). 
Demontējiet vāku (1), atsperi (4) un membrānu 
(3). Iztīriet cilindra galvas vāka atgaisošanas 
izgriezumu (5). 
Ievietojiet cilindru galvas vāka izgriezumā jaunu 
atgaisošanas detaļu un pievelciet stiprinājuma 
skrūves. 



Apkope - Ik pēc 3000 darba stundām 

Iesmidzināšanas sprauslu pārbaude 
Šis darbs jāizpilda tikai autorizētam apkopes personālam 

Gaisa filtra apkope jāveic tad, ja iedegas gaisa filtra brīdinājuma 
lampiņa  

Gaisa filtra apkope 
-    Nekādā gadījumā nedrīkst iedarbināt dzinēju, ja ir izņemts gaisa filtrs. 
-    Pēc nepieciešamības gaisa filtru var tīrīt līdz sešām reizēm. Vēlākais pēc gada gaisa 
filtrs un aizsargelements ir jānomaina ar jaunu. 
-   Ja uz gaisa filtra elementa ir kvēpaini nosēdumi, tad tīrīšanai nav nozīmes. 
-    Nekādā gadījumā neizmantojiet filtra tīrīšanai benzīnu vai karstus šķidrumus. 
-    Pēc tīrīšanas gaisa filtrs ar rokas lukturi uzmanīgi jāaplūko, lai noskaidrotu, vai tas 
nav bojāts. 
-    Nekādā gadījumā nedrīkst atkārtoti izmantot bojātu gaisa filtru. Šaubu gadījumā 
ielieciet jaunu gaisa filtru. 
-    Ja gaisa filtrs ir bojāts, tad jānomaina arī aizsarg elements. 
-   Aizsargelementu nedrīkst tīrīt. 

Pēc nepieciešamības 



Ļaujiet dzinējam atdzist. 
Atbrīvojiet korpusa vāka fiksētājāķus un 
noņemiet vāku. 
Notīriet korpusa vāku un putekļu izvada 
vārstu. 

Viegli pagriežot, izvelciet ārā gaisa filtru. 

Izputiet gaisa filtru no iekšpuses uz 
ārpusi ar sausu saspiestu gaisu (maks.2,1 
bar ), pārvietojot cauruli uz augšu un leju 
tik ilgi, kamēr ārā vairāk nenāk putekļi. 



Filtra patrona jāpārbauda ar rokas lukturi, lai 
noskaidrotu, vai papīra apvalkā nav plaisu un 
caurumu. 
Bojājuma gadījumā nomainiet gaisa filtru un 
aizsargelementu.  

Uzmanīgi ievietojiet gaisa filtru korpusā. 

Novietojiet putekļu izvada vārstu vertikāli uz 
leju. 
 Pārliecinieties, vai vāku noslēgi ir fiksēti 

Uzstādiet atpakaļ korpusa vāku. 



Sildelementu nomaina 

Augstspriegums: 230/400 V 
Darbus ar elektriskās apsildes iekārtu atļauts veikt tikai 
cilvēkiem, kas pārzina ar elektrību saistītas darbības. 
Sildelementu nomaiņu veiciet tikai tad, ja ir izslēgts dzinējs un 
izņemts akumulatora galvenā slēdža atslēga 

Sildelementi ekspluatācijas laikā kļūst ļoti krasti. 
Lai veiktu Sildelementu maiņu, ļaujiet tiem pietiekoši atdzist un 
lietojiet siltumizturīgus cimdus. 

Izskrūvējiet stiprinājuma skrūves un 
noņemiet aizsargpārsegu. 



Atveriet sadales kārbu un atvienojiet 
atbilstošo sildelementa pieslēguma 
kabeli 

Atskrūvējiet pretuzgriezni (2) un 
dažus apgriezienus izskrūvējiet 
saspiedējskrūvi (1). 
No sāniem izņemiet sildelementu. 
Iebīdiet, nostipriniet un pievienojiet 
jaunu sildelementu. 
Aizveriet sadales kārbu, ieskrūvējiet 
aizbāžņi un atkārtoti uzstādiet 
aizsargvāku 



Mašīnas sagatavošana ilgākai dīkstāvei  

Ja mašīna ilgāku laiku netiek lietota (piem., ziemas periodā), vei-
ciet tālāk norādītās darbības: 
Kārtīgi notīriet mašīnu. Iztīriet ūdens atdalītāju. 
Piepildiet degvielas tvertni ar dīzeļdegvielu, lai novērstu 
kondensāta veidošanos tvertnē. 
Nomainiet motoreļļu un eļļas filtru, ja eļļas maiņa ir veikta vairāk 
kā pirms 300 darba stundām vai eļļa ir vecāka par 12 mēnešiem. 
Novietojiet mašīnu glabāšanā sausā, labi vēdināmā telpā ar 
jumtu. 

Pārbaudiet antifrīza koncentrāciju un dzesēšanas šķidruma 
līmeni. 



Akumulatora apkope ilgākas mašīnas dīkstāves laikā 

Veicot akumulatora uzlādi, izskrūvējiet aizbāžņus. 
-    Nodrošiniet pienācīgu ventilāciju. 
-   Aizliegts smēķēt vai atklāta liesma!  
-   Nenovietojiet uz akumulatora instrumentus vai citus 
metāliskus priekšmetus. 
-   Strādājot ar akumulatoru, noņemiet rotaslietai (pulksteņus, 
ķēdītes utt.). 
-    Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu (aizsargcimdus, 
darba aizsardzības apģērbu, aizsargbrilles). 



Izslēdziet visus elektroenerģijas patērētājus (piemēram, 
aizdedzi, lukturus). 
Regulāri (vismaz 1 reizi mēnesī) veiciet akumulatora atliku 
sprieguma mērījumus. 
Lielumi: 12,6 V = pilnībā uzlādēts; 12,3 V = izlādējies līdz 50%. 
Ja atliku spriegums ir 12,25 V vai mazāk, nekavējoties uzlādējiet 
akumulatoru.  
Neveikt ātro uzlādi. 
Akumulatora atliku spriegums nostabilizējas aptuveni 10 
stundas pēc pēdējās uzlādēšanas vai vienu stundu pēc pēdējās 
izlādēšanas. 
Pēc katras uzlādēšanas reizes ļaujiet akumulatoram palikt mierā 
vienu stundu pirms ekspluatācijas. 
Dīkstāvju laikā, kas ir ilgākas par vienu mēnesi, atslēdziet 
akumulatora spailes. Neaizmirstiet veikt regulārus atliku 
sprieguma mērījumus 



Darbības pirms atkārtotas ekspluatācijas sākšanas 

Nomainiet degvielas filtru. Nomainiet gaisa filtru. 

Veiciet motoreļļas un eļļas filtru patronu nomaiņu. Veiciet 
dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaudi. 
Veiciet akumulatoru uzlādēs stāvokļa pārbaudi; ja nepieciešams, 
veiciet uzlādi. Pirms un pēc uzlādēšanas veiciet akumulatoru 
šķidruma līmeņa pārbaudi. 
Pieslēdziet akumulatoru zemējuma vadus. Pārbaudiet 
elektroiekārtas darbību. 
Pārbaudiet, vai kabeļiem, šļūtenēm un cauruļvadiem nav plīsumu, 
kā arī veicot to hermētiskuma pārbaudi. 



Iedarbiniet dzinēju un darbiniet to tukšgaitā no 15 līdz 30 
minūtēm. 
Dzinēja darbības laikā novērojiet motoreļļas spiediena un 
dzesēšanas šķidruma temperatūras rādījumus. 
Pārbaudiet eļļas līmeņus. 
Pārbaudiet elektroiekārtas, stūres sistēmas un bremžu darbību. 
Kārtīgi notīriet mašīnu. 


