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OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OPERATORA
Operator musi otrzymać instrukcje przed
przystąpieniem do obsługi maszyny.
Nieprzeszkoleni operatorzy mogą
spowodować obrażenia albo śmierć.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie: Znak ten razem z ostrzeżeniem
słownym oznacza: “Ostrzeżenie, bądź czujny!
W grę wchodzi Twoje bezpieczeństwo!" Zapoznaj
się dokładnie z opisem niebezpieczeństwa.

Nigdy nie używaj ładowarki bez
instrukcji. Patrz oznaczenia (naklejki)
na maszynie, instrukcja obsługi i
konserwacji oraz podręcznik operatora.

Zawsze korzystaj z pałąka ochronnego
i ściśle zapinaj pas bezpieczeństwa.
Zawsze trzymaj stopy na pedałach
albo podnóżkach podczas operowania
ładowarką.

Nigdy nie używaj ładowarki bez kabiny
ze wzmocnieniami ROPS i FOPS.
Zapinaj pas bezpieczeństwa.

Nigdy nie używaj ładowarki jako windy
osobowej albo podnośnika dla
personelu.

Nie używaj ładowarki w miejscach,
gdzie występuje wybuchowy pył lub
gaz, lub gdzie spaliny mogą zetknąć
się z łatwopalnym materiałem.

Nigdy nie zabieraj pasażerów.

Osoby postronne powinny znajdować
się z dala od ładowarki.

Zawsze utrzymuj łyżkę albo osprzęt
możliwie na jak najmniejszej
wysokości.
Nie jedź i nie zawracaj maszyną z
uniesionymi ramionami łyżki.
Ładuj, wyładowuj i zawracaj na
płaskim, równym terenie.

Nie przekraczaj znamionowej
nośności operacyjnej maszyny.

Nigdy nie zostawiaj ładowarki z
pracującym silnikiem albo
uniesionymi ramionami łyżki.
Aby zaparkować, włącz hamulec
postojowy i ułóż osprzęt płasko na
ziemi.

Nigdy nie modyfikuj wyposażenia.

Używaj tylko osprzętu zatwierdzonego
przez firmę Bobcat Company dla tego
modelu ładowarki.

WYPOSAŻENIE BHP
Ładowarka Bobcat musi być wyposażona w urządzenia ochronne wymagane do każdego rodzaju pracy. Skonsultuj się z
dystrybutorem odnośnie osprzętu i wyposażenia dodatkowego.

 1. PAS BEZPIECZEŃSTWA: Sprawdź, czy pas, zapięcia i klamra nie są uszkodzone.
2. PAŁĄK OCHRONNY: Uniesiony musi wyłączać funkcje napędu jazdy i hydrauliki.
3. KABINA OPERATORA (ROPS i FOPS): Musi być bezpiecznie przytwierdzona do ładowarki.
4. PODRĘCZNIK OPERATORA: Musi być w kabinie.
5. OZNACZENIA NA MASZYNIE (NAKLEJKI): Wymień w razie uszkodzenia.
6. NAKŁADKI ANTYPOŚLIZGOWE: Wymień, jeżeli jest uszkodzony.
7. PORĘCZE: Wymień w razie uszkodzenia.
8. WSPORNIK RAMIENIA ŁADOWARKI: Wymień w razie uszkodzenia.
9. HAMULEC POSTOJOWY

10. SYSTEM BLOKADY STEROWANIA BOBCAT (BICS) OSW14-0805
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SPIS TREŚCI

INFORMACJA PORZĄDKOWA

Należy zanotować prawidłowe dane posiadanej ładowarki Bobcat w miejscu poniżej.
Należy zawsze podawać te numery przekazując informacje dotyczące posiadanej
ładowarki Bobcat.

Bobcat Europe
Drève Richelle 167
B-1410 WATERLOO
Belgia
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SŁOWO WSTĘPNE

Niniejszą Instrukcję obsługi i konserwacji napisano w celu przekazania właścicielowi /
operatorowi instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi i konserwacji ładowarki Bobcat.
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI NALEŻY PRZECZYTAĆ ZE
ZROZUMIENIEM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA POSIADANEJ
ŁADOWARKI BOBCAT. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z
dystrybutorem sprzętu Bobcat. W niniejszym dokumencie może znajdować się opis opcji i
akcesoriów niezainstalowanych w posiadanym modelu ładowarki.

CHARAKTERYSTYKA, WYPOSAŻENIE ORAZ OSPRZĘT 
DODATKOWY .........................................................................................IX

Dostępne typy łyżek.............................................................................. X
Kontrola i konserwacja zestawu do zastosowań specjalnych.............. XI
Opcje i wyposażenie ............................................................................ IX
Osprzęt dodatkowy (przystawki) ........................................................... X
Osprzęt z przepływem 151 l/min........................................................... X
Wyposażenie standardowe.................................................................. IX
Zestaw do zastosowań specjalnych..................................................... XI
Zestaw drzwi i okien do zastosowań w leśnictwie - Przegląd i 
konserwacja ........................................................................................ XII
Zestaw drzwi i okien do zastosowań w leśnictwie ............................... XI

ELEMENTY KONSERWACJI PLANOWEJ ................................................ V

FIRMA BOBCAT COMPANY POSIADA CERTYFIKAT ISO 9001:2000..... V

PROTOKÓŁ DOSTAWY........................................................................... VII

SMARY I PŁYNY....................................................................................... VI

UMIEJSCOWIENIE NUMERU SERYJNEGO .......................................... VII
Numer seryjny ładowarki..................................................................... VII
Numer seryjny silnika.......................................................................... VII

ŁADOWARKA - OPIS.............................................................................. VIII

SŁOWO 
WSTĘPNE



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
Instrukcja obsługi i konserwacji IV



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
V Instrukcja obsługi i konserwacji

FIRMA BOBCAT COMPANY POSIADA CERTYFIKAT ISO 9001:2000

ISO 9001:2000 jest zbiorem norm międzynarodowych służącym do kontroli procesów i procedur, które wykorzystujemy
do projektowania, rozwijania, wytwarzania, dystrybucji oraz serwisowania produktów Bobcat.

British Standards Institute (BSI) jest Certyfikowanym Rejestratorem, którego firma Bobcat Company wybrała do oceny
zgodności Firmy z normami ISO 9001:2000. Rejestracja przez BSI stanowi dowód, że zakłady produkcyjne Bobcat
Company w Gwinner i Bismarck w Północnej Dakocie (Ameryka Północna), Pont-Château (Francja), Dobris (Republika
Czeska) oraz biura firmy Bobcat Company (Gwinner, Bismarck i West Fargo) w Północnej Dakocie spełniają wymagania
ISO 9001:2000. Homologacji udzielać mogą jedynie licencjonowane urzędy, do których należy BSI.

Certyfikat ISO 9001:2000 oznacza, że w naszej firmie słowa znajdują pokrycie w czynach. Mówiąc innymi słowami,
stworzyliśmy procedury i reguły i potrafimy udowodnić, że są one przestrzegane.

ELEMENTY KONSERWACJI PLANOWEJ

UWAGA: Zawsze sprawdzaj nr części z dystrybutorem Bobcat.

FILTR OLEJU SILNIKOWEGO (6-pak) 
6678233

FILTR HYDROSTATYCZNY
6661248 (152 mm) - przepływ 
standardowy
6668819 (241 mm) - przepływ wysoki

FILTR PALIWA 
6667352

HYDROSTATYCZNE OBUDOWANE 
FILTRY SPUSTOWE
6661022

FILTR POWIETRZA, zewnętrzny 
6698057

FILTR POWIETRZA, wewnętrzny 
6698058

AKUMULATOR
6665427

HYDRAULICZNY FILTR ŁADOWANIA
6692337

WLEW / KOREK ODPOWIETRZNIKA 
HYDRAULIKI
6727475
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UMIEJSCOWIENIE NUMERU SERYJNEGO

Należy zawsze podawać numer seryjny prosząc o
informacje serwisowe albo zamawiając części.
Wcześniejsze albo późniejsze modele (identyfikacja za
pomocą numeru seryjnego) mogą mieć różne części,
bądź też może okazać się niezbędne zastosowanie
różnych procedur podczas wykonywania określonych
operacji. 

Rys. 1

Numer seryjny ładowarki

Numer seryjny ładowarki [Rys. 1] jest usytuowany na
zewnętrznej stronie ramy ładowarki.

Objaśnienie numeru seryjnego ładowarki:

1. Czterocyfrowy człon oznaczenia modelu / silnika
identyfikuje kombinację numeru modelu i silnika.

2. Pięciocyfrowy człon numeru kolejnego w produkcji
identyfikuje kolejność, w jakiej wyprodukowano
koparkę.

Numer seryjny silnika

Rys. 2

Numer seryjny silnika jest umieszczony na boku kadłuba
silnika (1) [Rys. 2] nad filtrem oleju.

PROTOKÓŁ DOSTAWY

Rys. 3

Protokół dostawy [Rys. 3] musi być wypełniony przez
sprzedawcę i podpisany przez właściciela albo operatora
podczas przekazywania ładowarki Bobcat. Formularz
należy objaśnić właścicielowi. Należy pamiętać, aby był
całkowicie wypełniony.

P-31226

XXXX XXXXX

Moduł 2. - numer kolejny (seria)

Moduł 1. - model / kombinacja 
silnika

P-76570

1

B-16315
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ŁADOWARKA - OPIS

◆ WYPOSAŻENIE OPCJONALNE LUB MONTOWANE NA MIEJSCU (wyposażenie niestandardowe)
* OPONY - przedstawione są opony do miękkiego terenu. Ładowarka Bobcat jest wyposażona fabrycznie w opony

standardowe.
† ŁYŻKI - do ładowarki Bobcat można zakupić szereg różnych łyżek i innych urządzeń dodatkowych.
● ROPS, FOPS - Roll Over Protective Structure, wg ISO 3471, and Falling Object Protective Structure wg ISO 3449,

poziom I. Poziom II jest dostępny. W wersji podstawowej, ładowarka Bobcat jest wyposażona w standardową kabinę
operatora, pokazaną na rysunku. Kabina z dodatkową izolacją jest dostępna jako opcja (obniżony poziom hałasu).

UCHWYTY

FOTEL OPERATORA
Z PASEM 

BEZPIECZEŃSTWA 
i PAŁĄKIEM OCHRONNYM

SIŁOWNIKI 
PRZECHYŁU

† ŁYŻKA

STOPNIE

STOPNIE ŁYŻKI

SZYBKOZŁĄCZKI 
PRZEDNIEGO UKŁADU 

POMOCNICZEGO

* OPONY

REFLEKTORY
TYLNE 
DRZWI

TYLNE 
ŚWIATŁO

B-16375A
B-16374A

●  KABINA OPERATORA 
(ROPS i FOPS)

PRZEDNIE
ŚWIATŁA

SIŁOWNIK 
PODNOSZENIA

WSPORNIK RAMIENIA 
ŁADOWARKI

RAMIĘ 
PODNOSZĄCE

◆ SZYBKOZŁĄCZKI 
TYLNEGO UKŁADU 
POMOCNICZEGO

INSTRUKCJA 
OBSŁUGI I 

KONSERWACJI 
ORAZ PODRĘCZNIK 

OPERATORA

TYLNA 
KRATKA
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CHARAKTERYSTYKA, WYPOSAŻENIE ORAZ 
OSPRZĘT DODATKOWY

Wyposażenie standardowe

Ładowarki Bobcat model A300 posiadają następujące
wyposażenie standardowe:

• Bob-Tach™ Korpus
• Certyfikat CE
• Dwa zakresy prędkości jazdy
• Gwarancja: 12 miesięcy lub 2000 godzin
• Hamulec postojowy
• Kabina operatora Deluxe*

Obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, boczne i
tylne okna, wiązki przewodów Deluxe, okno dachowe
i złącze elektryczne

• Ogrzewana kabina
• Opony: 12-16.5 - 12-warstwowe
• Pałąk ochronny
• Pas bezpieczeństwa z mocowaniem 3-punktowym
• Podwójny tryb sterowania: Na wszystkie koła (AWS) i

burtowe (SS)
• Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny /

przepływ maksymalny
• Przyrządy
• Regulowany fotel z amortyzacją
• Światła robocze, przednie i tylne
• Świece żarowe uruchamiane automatycznie
• Świece żarowe uruchamiane wyłącznikiem

przerzutowym
• System blokady sterowania Bobcat (BICS)
• Turboładowarka z zatwierdzonym chwytaczem iskier
• Wspornik ramienia ładowarki
• Zestaw do hydraulicznego pozycjonowania łyżki

* Roll Over Protective Structure (ROPS) - spełnia
wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; Falling Object
Protective Structure (FOPS) - spełnia wymogi norm
SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I

Opcje i wyposażenie

Poniższa lista obejmuje niektóre rodzaje wyposażenia
dodatkowego dostępne u dystrybutora ładowarek Bobcat
jako wyposażenie montowane przez dystrybutora i / lub
wyposażenie montowane fabrycznie i opcje montowane
fabrycznie. Prosimy kontaktować się z miejscowym
dealerem produktów Bobcat w sprawie innych
dostępnych opcji i wyposażenia dodatkowego.

• Akcesoria montażu od dystrybutora
• 1-punktowy zestaw zaczepów
• Bob-Tach™ Korpus
• Fotel amortyzowany
• Włącznik zapłonu bez kluczyka
• Wymienna kabina operatora
• Zestaw alarmu cofania
• Zestaw czujnika poziomu wody
• Zestaw do zastosowań specjalnych
• Zestaw FOPS **
• Zestaw instalacyjny nagrzewnicy powietrza
• Zestaw katalizatora spalin
• Zestaw nagrzewnicy powietrza

• Opcje montowane fabrycznie
• Klimatyzacja
• Murawa i piasek- 33 x 15.5 x 16.5 -

12-warstwowe
• Opony przystosowane do pracy w ciężkich

warunkach - 12.00 x 16,5 - 12-warstwowe,
• Opony terenowe "Super" - 33 x 15.5 x 16.5 -

12-warstwowe
• Opony z wypełnieniem przystosowane do

pracy w ciężkich warunkach - 12.00 x 16.5 -
12-warstwowe,

• Tablica przyrządów Deluxe
• Układ hydrauliczny z wysokim przepływem
• Zasilanie Bob-Tach™

** Falling Objects Protective Structure (FOPS) –
spełnia wymogi norm SAE-J1043 oraz ISO 3449,
poziom II

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
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CHARAKTERYSTYKA, WYPOSAŻENIE ORAZ 
OSPRZĘT DODATKOWY (C. D.)

Te oraz inne rodzaje wyposażenia dodatkowego są
zatwierdzone do stosowania w tym modelu ładowarki.
Nie należy używać niezatwierdzonego osprzętu
dodatkowego. Osprzęt, który nie został wyprodukowany
przez firmę Bobcat może nie otrzymać zatwierdzenia.

Wszechstronna ładowarka Bobcat szybko zmienia się w
maszynę wielozadaniową dzięki dopasowanemu
systemowi mocowania osprzętu . . od łyżki poprzez
chwytak, widły paletowe, osprzęt koparki po całą gamę
innych urządzeń dodatkowych.

Zapytaj dystrybutora sprzętu Bobcat o informacje na
temat zatwierdzonego osprzętu oraz Instrukcji obsługi i
konserwacji osprzętu.

Zwiększ wszechstronność swej ładowarki Bobcat dzięki
różnorodnym typom i rozmiarom łyżek.

Dostępne typy łyżek

Łyżki wielu typów, szerokości i o różnych pojemnościach
są dostępne dla różnorodnych zastosowań. Obejmują
one łyżki budowlane i przemysłowe, niskoprofilowe, do
nawozów i śniegu - a to tylko kilka spośród nich.
Skonsultuj się z dystrybutorem Bobcat w sprawie doboru
prawidłowej łyżki dla twojej ładowarki Bobcat i danego
zastosowania.

Osprzęt dodatkowy (przystawki)

Prosimy zapoznać się z cennikiem produktów Bobcat w kwestii dostępności konkretnego modelu.

• Chwytak gospodarczy
• Chwytak przemysłowy
• Dmuchawa śnieżna*
• Frezarka*
• Grabie mechaniczne
• Kopaczka
• Koparka do rowów
• Kosiarka Brushcat
• Kruszarka*
• Kultywator
• Lemiesz kątowy
• Lemiesz obudowany
• Lemiesz spycharki*
• Łyżka do mieszania*
• Łyżka kombinowana
• Łyżka wypychająca
• Łyżki
• Młot hydrauliczny**
• Osprzęt koparki podsiębiernej
• Piła tarczowa
• Pojemnik
• Pompa do betonu*
• Przesadzarka drzew*
• Rama do montażu osprzętu
• Rozrzutnik soli i piasku
• Rębak*
• Równiarka*
• Równiarka-kultywator
• Skaryfikator*
• Spulchniarka
• Super-frezarka
• Szczotka z włosia
• Świder ziemny
• Tilt-Tatch™
• Ubijarka do rowów
• Układarka darni*
• Walec wibracyjny
• Widły paletowe - hydrauliczne

• Widły paletowe - standard
• Zaczep 3-punktowy
• Zamiatarka
• Zamiatarka kątowa*†

* Wymagany zestaw do sterowania osprzętem.
** Podczas pracy ładowarką z tym osprzętem, należy

zastosować zestaw do zastosowań specjalnych,
który zawiera drzwi przednie z Lexanu o grubości
12 mm, z górnym i tylnymi oknami o grubości
6 mm

† Opcjonalny zestaw wodny.

Osprzęt z przepływem 151 l/min

Wymieniony osprzęt jest zatwierdzony do użytku z
maszynami z funkcją wysokiego przepływu. Aktualną
listę zatwierdzonego osprzętu można uzyskać od
sprzedawcy sprzętu Bobcat.

• Frezarka
• Koparka do rowów
• Kosiarka (Brushcat™)
• Kultywator
• Obcinak do zastosowań w leśnictwie
• Obcinak udarowy
• Piła tarczowa
• Pompa do betonu
• Skaryfikator
• Świder ziemny
• Rębak
• Rębak do pni

UWAGA: Nie każdy osprzęt przystosowany do
wysokiego przepływu jest zatwierdzony do
pracy z przepływem 151 l/min. Używanie
niezatwierdzonego osprzętu może
uszkodzić osprzęt lub ładowarkę.

ŁYŻKA
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CHARAKTERYSTYKA, WYPOSAŻENIE ORAZ 
OSPRZĘT DODATKOWY (C. D.)

Zestaw do zastosowań specjalnych

Rys. 4

Dostępny do zastosowań specjalnych, aby ograniczyć
wnikanie materiału przez otwory w kabinie. Zestaw
zawiera drzwi przednie z poliwęglanu o grubości 12 mm,
okno dachowe i tylne [Rys. 4].

W celu uzyskania informacji o dostępności zestawów
należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu Bobcat.

Kontrola i konserwacja zestawu do zastosowań 
specjalnych

• Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub uszkodzeń.
Wymienić, jeżeli jest uszkodzony.

• Przepłucz wstępnie wodą, aby usunąć ziarnisty
materiał.

• Umyj ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka
czyszczącego.

• Użyj gąbki lub miękkiej ściereczki. Dobrze przepłucz
wodą i wytrzyj czystą ściereczką lub irchą.

• Nie używaj środków czyszczących rysujących
powierzchnię lub o wysokim odczynie alkalicznym.

• Nie czyść metalowymi ostrzami lub skrobakami.

Zestaw drzwi i okien do zastosowań w leśnictwie

Rys. 5

Musi być stosowany z zestawem do zastosowań w
leśnictwie, aby zapobiec wnikaniu do ładowarki
zanieczyszczeń i przedmiotów. Zestaw zawiera drzwi
przednie z poliwęglanu o grubości 19 mm, laminowane,
okno dachowe i tylne [Rys. 5].

B-25286A

B-25286C



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
Instrukcja obsługi i konserwacji XII

CHARAKTERYSTYKA, WYPOSAŻENIE ORAZ 
OSPRZĘT DODATKOWY (C. D.)

Zestaw drzwi i okien do zastosowań w leśnictwie - 
Przegląd i konserwacja

• Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub uszkodzeń. Wymień
w razie uszkodzenia.

• Należy zamówić P/N 7140090, jeżeli drzwi są
uszkodzone i wymagają wymiany.

• Przepłucz wstępnie wodą, aby usunąć ziarnisty
materiał.

• Umyj ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka
czyszczącego.

• Użyj gąbki lub miękkiej ściereczki. Dobrze przepłucz
wodą i wytrzyj czystą ściereczką lub irchą.

• Nie używaj środków czyszczących rysujących
powierzchnię lub o wysokim odczynie alkalicznym.

• Nie czyść metalowymi ostrzami lub skrobakami.

Wyjście awaryjne w zestawie do zastosowań w
leśnictwie

Rys. 6

• Sprawdź dźwignię w wyjściu awaryjnym (1), elementy
łączące i mocowanie (2) [Rys. 6] pod kątem
poluzowanych lub uszkodzonych części.

• Wymień lub napraw w razie potrzeby.

P-70436AP-70970

2

1
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do pracy 

Dokładnie przestrzegaj instrukcji dotyczących obsługi
operatorskiej i konserwacji zamieszczonych w niniejszym
podręczniku.

Ładowarka Bobcat charakteryzuje się dużą zwrotnością i
zwartą budową. Jest solidna i zdolna do pracy w
różnorodnych warunkach. Niniejszy rozdział zapoznaje
operatora z zagrożeniami związanymi z pracą na
bezdrożach i w trudnym terenie, zwykle występującymi w
trakcie użytkowania ładowarki Bobcat.

Ładowarka Bobcat posiada silnik spalinowy,
wytwarzający ciepło i spaliny. Każde spaliny mogą zabić
albo spowodować chorobę, a więc należy użytkować
ładowarkę przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji. 

Zadaniem sprzedawcy jest objaśnienie możliwości i
ograniczeń działania koparki Bobcat wraz z akcesoriami
do poszczególnych zastosowań. Dealer demonstruje
bezpieczną pracę zgodnie z materiałami instruktażowymi
Bobcat, które są także dostępne dla operatorów. Dealer
może także zidentyfikować niebezpieczne przeróbki albo
użycie nieautoryzowanego osprzętu dodatkowego.
Osprzęt dodatkowy i łyżki są zaprojektowane dla
nominalnej nośności operacyjnej (niektóre mają
ograniczoną wysokość podnoszenia). Są one
zaprojektowane pod kątem bezpiecznego mocowania do
ładowarki Bobcat. Użytkownik musi sprawdzić razem z
dealerem albo w literaturze firmowej Bobcat, jakie są
bezpieczne ładunki materiałów o określonych gęstościach
właściwych dla danej kombinacji maszyny i osprzętu.

Niżej wymienione publikacje i materiały szkoleniowe
dostarczają informacji na temat bezpiecznego
użytkowania i konserwacji maszyny Bobcat oraz
osprzętu dodatkowego:

• Protokół dostawy służy do zapewnienia, że nowy
właściciel otrzymał wszystkie instrukcje i że stan
maszyny oraz osprzętu dodatkowego gwarantuje
bezpieczną pracę.

• Instrukcja obsługi i konserwacji dostarczona wraz z
maszyną Bobcat albo z osprzętem zawiera
informacje dotyczące obsługi operatorskiej oraz
procedur konserwacji okresowej i serwisowych. Jest
ona częścią maszyny i powinna być przechowywana
w pojemniku znajdującym się w maszynie.
Dodatkowe egzemplarze instrukcji obsługi i
konserwacji można zamówić u miejscowego
dystrybutora sprzętu Bobcat.

• Oznaczenia na maszynie (naklejki) informują o
bezpiecznej pracy i konserwacji maszyny Bobcat albo
osprzętu. Oznaczenia i ich rozmieszczenie pokazano
w instrukcji obsługi i konserwacji. Naklejki na
wymianę można otrzymać u miejscowego dealera
produktów Bobcat.

• Podręcznik operatora przymocowany jest w kabinie
operatora ładowarki. Zawarte w nim krótkie instrukcje
są wygodne dla operatora. Podręcznik można
otrzymać u dystrybutora w wersji angielskiej albo w
jednej z wielu innych wersji językowych. Prosimy
konsultować się z dealerem Bobcat w sprawie
informacji o przetłumaczonych wersjach.

Dealer i właściciel / operator dokonują przeglądu
zalecanych zastosowań wyrobu w momencie jego
dostawy. Właściciel lub obsługujący planujący inne
wykorzystanie sprzętu musi zapytać sprzedawcę o
zdanie, co do nietypowego wykorzystania urządzenia.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA (C. D.)

Bezpieczna praca należy do obowiązków operatora.

OSTRZEŻENIE
Operator musi otrzymać instrukcje przed
przystąpieniem do obsługi maszyny. Nieprzeszkoleni
operatorzy mogą spowodować obrażenia lub śmierć.

W-2001-1285

WAŻNE
Tym napisem oznaczone są procedury, które należy
wykonywać, aby nie dopuścić do zniszczenia
maszyny.

I-2019-0284

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznaczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO na maszynie oraz
w instrukcjach obsługi wskazują potencjalne
zagrożenia, które mogą spowodować śmierć lub
poważne urazy, jeżeli im się nie zapobiegnie.

D-1002-1107

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIA na maszynie oraz w instrukcjach
obsługi wskazują potencjalne zagrożenia, które
mogą spowodować śmierć lub poważne urazy, jeżeli
im się nie zapobiegnie.

W-2044-1107

Maszyna i osprzęt Bobcat muszą być w pełni sprawne
przed przystąpieniem do pracy.

Należy sprawdzić wszystkie pozycje na naklejce z
harmonogramem konserwacji Bobcat wyszczególnione w
kolumnie 8-10 godz. pracy, bądź też zgodnie z instrukcją
obsługi i konserwacji.

Tylko wykwalifikowany operator zapewnia 
bezpieczną pracę

Wykwalifikowanemu operatorowi nie wolno używać
narkotyków i napojów alkoholowych, które mogłyby
ograniczać jego czujność i zmysł koordynacji podczas
pracy. Operator zażywający leki na receptę musi
zasięgnąć porady lekarza w celu ustalenia, czy może
bezpiecznie obsługiwać maszynę.

Wykwalifikowany operator musi:

Rozumieć pisemne instrukcje, zasady i przepisy.

• Pisemne instrukcje firmy Bobcat Company obejmują
Protokół dostawy, Instrukcję obsługi i konserwacji,
Podręcznik operatora i oznaczenia na maszynie
(naklejki).

• Sprawdź zasady i przepisy obowiązujące w miejscu
pracy. Zasady mogą obejmować wymagania
stawiane pracodawcy w zakresie BHP. Przepisy
mogą dotyczyć lokalnych przepisów ruchu
drogowego lub użycia na pojeździe oznaczeń dla
pojazdów wolno poruszających się. Przepisy mogą
określać zagrożenia takie jak instalacje komunalne.

Przejść praktykę w trakcie szkolenia.

• Szkolenie operatora musi obejmować pokaz oraz
instrukcje słowne. Szkolenie to prowadzi sprzedawca
sprzętu Bobcat przed przekazaniem maszyny /
osprzętu.

• Nowy operator musi rozpocząć naukę na terenie,
gdzie nie ma osób postronnych i nauczyć się używać
wszystkich urządzeń sterowniczych tak, aby
obsługiwać maszynę i osprzęt bezpiecznie i w
każdych warunkach pracy. Przed rozpoczęciem
pracy należy zawsze zapiąć pas bezpieczeństwa.

Znać warunki pracy.

• Należy znać ciężar transportowanych materiałów.
Unikaj przekraczania znamionowej nośności
operacyjnej maszyny. Materiał o bardzo dużej gęstości
jest cięższy od materiału o mniejszej gęstości mającego
taką samą objętość. Transportując materiały o większej
gęstości należy zmniejszyć wielkość ładunku.

• Operator musi znać zabronione zastosowania albo
strefy pracy, powinien np. wiedzieć o nadmiernych
pochyłościach.

• Należy znać usytuowanie wszelkich instalacji
podziemnych. 

• Należy nosić dopasowane ubrania robocze. Podczas
wykonywania operacji obsługowo-konserwacyjnych
zawsze miej na sobie okulary ochronne. Niektóre
rodzaje pracy wymagają używania aparatu
tlenowego, okularów ochronnych, ochrony słuchu
albo wyposażenia specjalnego. Należy skonsultować
się z dystrybutorem Bobcat w sprawie wyposażenia
ochronnego Bobcat dla danego modelu maszyny.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA (C. D.)

Należy unikać oparów dwutlenku krzemu

Podczas przecinania lub wiercenia betonu zawierającego
piasek lub skały z zawartością kwarcu może dojść do
uwolnienia dwutlenku krzemu.

ZAPOBIEGANIE POŻAROM

Konserwacja

Maszyna i niektóre rodzaje osprzętu mają części
składowe, które nagrzewają się do wysokich temperatur
podczas normalnej pracy. Głównym źródłem wysokich
temperatur jest silnik i układ wydechowy. Niewaściwie
konserwowana albo uszkodzona instalacja elektryczna
może być przyczyną powstania łuku elektrycznego lub
iskier.

Łatwopalne śmieci (liście, słoma itp.) należy regularnie
usuwać. Dopuszczenie do nagromadzenia się
łatwopalnych śmieci może stworzyć zagrożenie
pożarowe. Czyść sprzęt często aby uniknąć gromadzenia
się takich śmieci. Łatwopalne śmieci w komorze silnika
stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe.

Należy codziennie sprawdzać kabinę operatora, komorę
silnika i układ chłodzenia silnika, a w razie potrzeby
oczyścić, aby uniknąć zagrożenia pożarowego i
przegrzania.

Wszelkie paliwa, większość smarów i niektóre czynniki
chłodzące są mieszankami łatwopalnymi. Łatwopalne
ciecze wyciekające lub rozlane na gorące powierzchnie
lub elementy elektryczne mogą wywołać pożar.

Obsługa

Nie używaj maszyny w miejscach, gdzie spaliny, łuk
elektryczny, iskry albo gorące części mogą zetknąć się z
łatwopalnym materiałem, wybuchowym pyłem albo
gazami.

Instalacja elektryczna

Sprawdź wszystkie przewody elektryczne i połączenia
pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Utrzymuj zaciski
akumulatora w czystości i dobrze dokręcone. Naprawić
lub wymienić wszystkie uszkodzone części lub wiązki
przewodów, które są poluzowane lub wystrzępione.

Gazy w akumulatorze mogą eksplodować powodując
poważne obrażenia. Przy podłączaniu akumulatora i
rozruchu ze wspomaganiem korzystaj z procedury
opisanej w "Instrukcji obsługi i konserwacji". Nie używaj
zamarzniętego lub uszkodzonego akumulatora do
rozruchu ani nie ładuj go. Otwarty ogień lub iskry trzymaj
z dala od akumulatorów. Nie pal tytoniu w pobliżu
ładowania akumulatora.
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ZAPOBIEGANIE POŻAROM (C. D.)

Układ hydrauliczny

Sprawdź węże i złączki hydrauliczne pod kątem
uszkodzeń i przecieków. Nigdy nie szukaj przecieków
używając płomienia lub gołej ręki. Przewody i węże
hydrauliczne muszą być poprowadzone prawidłowo i
posiadać odpowiednie podparcie oraz mocne zaciski.
Dokręć lub wymień każdą część wykazującą
nieszczelność.

Zawsze czyść rozlane płyny. Nie używaj benzyny ani
oleju napędowego do czyszczenia części. Używaj
niepalnych rozpuszczalników dostępnych w handlu.

Paliwo

Przed uzupełnieniem paliwa zatrzymaj silnik i pozwól mu
ostygnąć. Palenie wzbronione! Nie dolewaj paliwa do
maszyny w pobliżu źródła otwartego ognia lub iskier.
Dolewaj paliwo na dworze.

Rozruch

Nie używaj eteru ani płynów rozruchowych w silnikach ze
świecami żarowymi. Te środki wspomagające rozruch
mogą spowodować wybuch, raniąc operatora lub osoby
postronne.

Przy podłączaniu akumulatora i rozruchu ze
wspomaganiem korzystaj z procedury opisanej w
"Instrukcji obsługi i konserwacji".

Układ wydechowy z chwytaczem iskier

Układ wydechowy z chwytaczem iskier (jeżeli jest),
przeznaczony jest do kontrolowania emisji gorących
cząstek z silnika i układu wydechowego, lecz tłumik i
spaliny są wciąż gorące.

Sprawdzaj regularnie czy układ wydechowy z
chwytaczem iskier, aby upewnić się, że poprawnie
pracuje. Przy czyszczeniu chwytacza iskier (jeśli jest)
korzystaj z procedury opisanej w "Instrukcji obsługi i
konserwacji".

Spawanie i szlifowanie

Zawsze oczyść maszynę i osprzęt, odłącz akumulator i
odłącz przewody od sterowników Bobcat przed
przystąpieniem do spawania. Zakryj węże gumowe,
akumulator oraz inne łatwopalne części. Podczas
spawania miej w pobliżu gotową gaśnicę.

Zapewnij dobrą wentylację podczas szlifowania lub
malowania części. Podczas szlifowania malowanych
części miej na sobie maskę przeciwpyłową. Mogą
powstawać toksyczne pyły albo gazy.

Opary powstające podczas naprawy niemetalowych
części, np. osłony, ochraniacze lub pokrywy mogą być
łatwopalne lub wybuchowe. Takie część należy
naprawiać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z
dala od źródła otwartego ognia lub iskier.

Gaśnice

Znaj miejsce przechowywania gaśnic i apteczek
pierwszej pomocy oraz sposoby ich użycia. Regularnie
sprawdzaj i konserwuj gaśnice. Przestrzegać instrukcji
zamieszczonych na tabliczce gaśnicy.
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OZNACZENIA NA MASZYNIE (NAKLEJKI)

Przestrzegaj instrukcji podanych na wszystkich oznaczeniach (naklejkach) jakie umieszczone są na ładowarce.
Wymieniaj wszystkie uszkodzone oznaczenia i upewniaj się, że są one umieszczone we właściwych miejscach.
Zapasowe oznaczenia można zakupić u dystrybutora sprzętu Bobcat.

6702301

6732696

6702302

6565990

6577754 (2)

6731757

Drzwi opcjonalne
7110316

Wewnątrz kabiny

2 zakresy
prędkości

6725370

6986653
6735140

Drzwi opcjonalne -
6707852 6732698 6718579

7131523

7131522

6579528
(Za belką poprzeczną ramion

ładowarki)

6561383
(Za Bob-Tach)

7159779
(Wewnątrz pokrywy

bezpieczników)
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OZNACZENIA NA MASZYNIE (NAKLEJKI) (C. D.)

Przestrzegaj instrukcji podanych na wszystkich oznaczeniach (naklejkach) jakie umieszczone są na ładowarce.
Wymieniaj wszystkie uszkodzone oznaczenia i upewniaj się, że są one umieszczone we właściwych miejscach.
Zapasowe oznaczenia można zakupić u dystrybutora sprzętu Bobcat.

6560573

6578368

6708929

6733996

6732774

6717343 (2)
(Pod kabiną)

6809511 (4)
(Na wężach i przewodach

rurowych)

6727595 (3)

6734534

Wewnątrz tylnych drzwi

7152748

6726303

6708941



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
1 Instrukcja obsługi i konserwacji

PROCEDURY OPERATORSKIE

DWUZAKRESOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI JAZDY..........................19
Obsługa................................................................................................19
Opis......................................................................................................19

HAMULEC POSTOJOWY.........................................................................14
Obsługa................................................................................................14

HOLOWANIE ŁADOWARKI ......................................................................55
Procedura ............................................................................................55

JAZDA I KIEROWANIE ŁADOWARKĄ .....................................................17
Tryb sterowania burtowego..................................................................18
Tryb sterowania wszystkimi kołami ......................................................17
Zatrzymywanie ładowarki (tryb sterowania burtowego) .......................18
Zatrzymywanie ładowarki (tryb sterowania wszystkimi kołami) ...........17

KASOWANIE BLOKADY JAZDY ..............................................................15
Obsługa................................................................................................15

KONTROLA KIERUNKU JAZDY...............................................................21
Obsługa................................................................................................21
Opis......................................................................................................21

KONTROLA PRĘDKOŚCI ........................................................................20
Obsługa................................................................................................20

MONITOROWANIE WYŚWIETLACZA .....................................................41
Lewa tablica przyrządów......................................................................41
Ostrzeżenie i wyłączanie .....................................................................41

OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW..................................................................5
Boczna tablica......................................................................................11
Ekran wyświetlacza................................................................................8
Lewa tablica przyrządów........................................................................6
Oświetlenie kabiny .................................................................................5
Przednia tablica ...................................................................................11
Standardowa tablica przyrządów ...........................................................8
Tablica Deluxe........................................................................................9

OSPRZĘT DODATKOWY .........................................................................44
Instalacja i demontaż osprzętu (Bob-Tach z dźwignią ręczną) ............45
Instalacja i demontaż osprzętu (Power Bob-Tach)...............................48
Widły paletowe.....................................................................................44
Wybór prawidłowej łyżki .......................................................................44

PODNOSZENIE ŁADOWARKI..................................................................56
Podnoszenie czteropunktowe ..............................................................56
Podnoszenie jednopunktowe ...............................................................56

PROCEDURY 
OPERATORSKIE



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
Instrukcja obsługi i konserwacji 2

PROCEDURA-PRZED URUCHOMIENIEM ............................................. 33
Miejsce, gdzie znajduje się instrukcja obsługi i konserwacji oraz 
podręcznik operatora ....................................................................... 33
Pałąk ochronny.................................................................................... 35
Regulacja pasa bezpieczeństwa ......................................................... 34
Regulacja wysokości fotela ................................................................. 34
Wsiadanie do ładowarki....................................................................... 33

PROCEDURY OPERATORSKIE .............................................................. 51
Kopanie i zasypywanie wykopu........................................................... 54
Napełnianie pustej łyżki ....................................................................... 53
Operowanie z pełną łyżką ................................................................... 51
Operowanie z pustą łyżką ................................................................... 52
Skontroluj obszar roboczy ................................................................... 51
Wyrównywanie gruntu z wykorzystaniem położenia pływania ............ 54

PRZEGLĄD CODZIENNY ........................................................................ 31
Codzienny przegląd i konserwacja ...................................................... 32

REGULACJA OBROTÓW SILNIKA.......................................................... 16
Obsługa ............................................................................................... 16

STEROWANIE HYDRAULIKI ................................................................... 23
Działanie układu hydraulicznego z wysokim przepływem ................... 27
Hydrauliczny pozycjoner łyżki.............................................................. 24
Operowanie drugim pomocniczym przednim układem hydraulicznym...26
Operowanie przechyłem...................................................................... 23
Operowanie PRZEDNIM pomocniczym układem hydraulicznym 
(CIĄGŁY PRZEPŁYW) ........................................................................ 25
Operowanie PRZEDNIM pomocniczym układem hydraulicznym........ 24
Operowanie ramionami ładowarki ....................................................... 23
Operowanie TYLNYM pomocniczym układem hydraulicznym ............ 25
Opis ..................................................................................................... 23
Położenie pływania ramion ładowarki.................................................. 23
Redukcja ciśnienia w pomocniczym układzie hydraulicznym 
(ładowarka i osprzęt dodatkowy) ......................................................... 29
Szybkozłączki ...................................................................................... 28

STEROWANIE OBEJŚCIOWE RAMIENIA PODNOSZĄCEGO............... 14
Obsługa ............................................................................................... 14

SYSTEM BLOKADY STEROWANIA BOBCAT (BICS)............................. 13
Obsługa ............................................................................................... 13

SYSTEM PAŁĄKA OCHRONNEGO......................................................... 12
Obsługa ............................................................................................... 12

TRANSPORT ŁADOWARKI NA PRZYCZEPIE........................................ 57
Mocowanie .......................................................................................... 57
Załadunek i rozładunek ....................................................................... 57

PROCEDURY OPERATORSKIE (C. D.)



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
3 Instrukcja obsługi i konserwacji

URUCHAMIANIE SILNIKA........................................................................36
Rozgrzewanie układu hydraulicznego / hydrostatycznego ..................40
Rozruch w niskiej temperaturze...........................................................40
Standardowa tablica przyrządów .........................................................36
Tablica Deluxe......................................................................................38

URZĄDZENIE STERUJĄCE OSPRZĘTEM (ACD)...................................30
Opis......................................................................................................30

WYBÓR TRYBU STEROWANIA...............................................................15
Obsługa................................................................................................15

ZATRZYMYWANIE SILNIKA I WYSIADANIE Z ŁADOWARKI..................42
Procedura ............................................................................................42
Wyjście awaryjne .................................................................................43

ZESTAW ALARMU COFANIA ...................................................................16
Obsługa................................................................................................16

PROCEDURY OPERATORSKIE (C. D.)



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
Instrukcja obsługi i konserwacji 4



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
5 Instrukcja obsługi i konserwacji

OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW

Rysunek 7

Lewa tablica przyrządów [Rysunek 7] opisana jest na
stronach 6, 7 i 8. (Patrz Lewa tablica przyrządów na
stronie 6.)

Rysunek 8

Prawa tablica przyrządów [Rysunek 8] iopisana jest na
stronach 8 i 9. (Patrz Standardowa tablica przyrządów na
stronie 8) lub (Patrz Tablica Deluxe na stronie 9).

Rysunek 9

Boczna i przednia tablica [Rysunek 9] są opisane na
stronie 11. (Patrz Boczna tablica na stronie 11) i (Patrz
Przednia tablica na stronie 11).

Oświetlenie kabiny

Rysunek 10

Naciśnij przycisk (1) [Rysunek 10], aby WŁĄCZYĆ
lampkę. Naciśnij ponownie przycisk, aby ją WYŁĄCZYĆ.

P-76683

P-76597AP-76601

P-76602

S0363

TABLICA BOCZNA

TABLICA PRZEDNIA

N-22015

1
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OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. D.)

Lewa tablica przyrządów

Rysunek 11

Lewa tablica przyrządów [Rysunek 11] jest taka sama w wersji Standard i Deluxe.

Poniższa tabela zawiera OPIS oraz FUNKCJE / DZIAŁANIE każdego z elementów lewej tablicy przyrządów.

P-76459C
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OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. D.)

Lewa tablica przyrządów (c. d.)

* Patrz PRZYGOTOWANIE I ANALIZA SYSTEMU gdzie opisane są kody serwisowe. (Patrz DIAGNOSTYCZNE KODY
SERWISOWE na stronie 119.)

NR 
REF.

OPIS FUNKCJA / DZIAŁANIE

1 WSKANIK TEMPERATURY SILNIKA Wskazuje temperaturę płynu w układzie chłodzenia silnika.

2 WSKANIK RUCHU W LEWO (Opcja) WŁĄCZONE są sygnały ruchy w lewo.

3 OSTRZEŻENIE OGÓLNE Nieprawidłowe działanie jednej lub kilku funkcji maszyny. (Patrz kody 
serwisowe*)

4 PRZYCISK 2 Wybrano wysoki zakres.

5 NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA SILNIKA Nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie silnika. (Patrz kody serwisowe*)

6 TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO Wysoka temperatura płynu chłodzącego lub awaria czujnika.

7 EKRAN WYŚWIETLACZA Wyświetla informacje. (Patrz Ekran wyświetlacza na stronie 8.)

8 PAS BEZPIECZEŃSTWA Operatora maszyny należy poinstruować o konieczności zapinania pasów 
bezpieczeństwa. Pozostaje zapalona przez 45 sek

9 PAŁĄK OCHRONNY Kontrolka świeci się kiedy pałąk ochronny jest podniesiony.

10 ZAWÓR PODNOSZENIA I PRZECHYLANIA 
ŁYŻKI

Kontrolka świeci się, gdy funkcje podnoszenia i przechyłu nie mogą być 
włączone.

11 HAMULEC POSTOJOWY Kontrolka świeci się, gdy ładowarka nie może jechać.

12 WSKANIK RUCHU W PRAWO (Opcja) WŁĄCZONE są sygnały ruchy w prawo.

13 PAS NARAMIENNY Operator maszyny powinien zostać poinstruowany o konieczności zapinania 
pasa naramiennego pracując w wysokim zakresie. Kontrolka świeci się 
podczas pracy w wysokim zakresie.

14 AWARIA UKŁADU HYDRAULICZNEGO Awaria lub uszkodzenie układu hydrlaulicznego. (Patrz kody serwisowe*)

15 PALIWO Niski poziom paliwa lub awaria czujnika.

16 WSKANIK PALIWA Wskazuje ilość paliwa w zbiorniku.

17 ŚWIATŁA Nacisnąć raz, aby włączyć PRZEDNIE reflektory robocze i TYLNE światła. 
(Lewa, zielona dioda LED zaświeci się). Naciśnij drugi raz aby włączyć 
TYLNE reflektory robocze. (Lewa i prawa, zielona dioda LED zaświeci się). 
Naciśnij trzeci raz aby wyłączyć wszystkie światła. (Lewa i prawa, zielona 
dioda LED zgaśnie).
Naciśnij i przytrzymaj 5 sek, informacja o wersji oprogramowania pokaże się 
na wyświetlaczu. 

18 WYSOKI PRZEPŁYW (opcja) Naciśnij aby włączyć funkcję HIGH FLOW (wysoki przepływ) układu 
pomocniczego. (Lewa, zielona dioda LED zaświeci się). Naciśnij po raz drugi, 
aby rozłączyć.

19 POMOCNICZY UKŁAD HYDRAULICZNY Naciśnij aby włączyć pomocniczy układ hydrauliczny. (Lewa, zielona dioda 
LED zaświeci się). Naciśnij po raz drugi, aby rozłączyć.

20 INFORMACJE Przejście cykli (po każdym naciśnięciu przycisku):
• Licznik godzin pracy (po włączeniu)
• Obroty silnika
• Napięcie akumulatora
• Zegar konserwacji
• Kody serwisowe*

Naciśnij i przytrzymaj 7 sek, aby wyzerować zegar konserwacji.

21 KASOWANIE BLOKADY JAZDY Działa tylko wtedy, gdy uniesiony jest pałąk ochronny i włączony jest silnik. 
Naciśnij raz, aby zwolnić hamulce. Umożliwia używanie dźwigni 
sterowniczych do przemieszczania ładowarki do przodu albo do tyłu podczas 
pracy osprzętem koparki albo podczas operacji serwisowych. (Patrz 
KASOWANIE BLOKADY JAZDY na stronie 15.) Naciśnij drugi raz, aby 
zablokować hamulce.

22 PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY ŁADOWARKĘ Naciśnij aby włączyć System BICS™ kiedy opuszczony jest pałąk ochronny, a 
operator siedzi w fotelu w pozycji roboczej. Przycisk zaśiwieci się.
Naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy aby włączyć kontrola kierunku jazdy. (Patrz 
KONTROLA KIERUNKU JAZDY na stronie 21.)

23 ALARM Alarm włączy się gdy wystąpi błąd, ostrzeżenie lub wyłączenie.
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OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. D.)

Ekran wyświetlacza

Na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące
komunikaty: 

• Przepracowane godziny.

• Obroty silnika/min (RPM).

• Ustawienie prędkości.

• Wsteczny zegar konserwacji.

• Napięcie akumulatora.

• Kody serwisowe.

• Odliczanie czasu wstępnego podgrzewania.

• Ustawienie kontroli kierunku jazdy.

Rysunek 12

Ekran wyświetlacza pokazano na [Rysunek 12]. Na
wyświetlaczu pojawi się łączna liczba przepracowanych
godzin.

1. Wyświetlacz danych.

2. Licznik godzin pracy.

3. Kontrola prędkości.

4. Wstępne podgrzewanie silnika.

5. Obroty silnika.

6. Napięcie akumulatora / zasilające.

7. Serwis.

Standardowa tablica przyrządów

Rysunek 13

Maszyna może być wyposażona w standardową tablicę
przyrządów [Rysunek 13].

Standardowa tablica przyrządów służy do włączania i
wyłączania układu elektrycznego i silnika ładowarki.

P-76461A

7

1

6543

2

S4498
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OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. D.)

Tablica Deluxe

Rysunek 14

Maszyna może być wyposażona tablicę Delux
[Rysunek 14].

1. Ekran wyświetlacza: Wyświetlacz służy do
wyświetlania całości informacji systemowej -
przygotowanie, monitorowanie, wykrywanie usterek
oraz stany błędów.

2. Błąd głównego sterownika Bobcat: Wskazuje błąd
komunikacji między głównym sterownikiem Bobcat i
standardową tablicą przyrządów lub tablicą Delux.
(Patrz DIAGNOSTYCZNE KODY SERWISOWE na
stronie 119.)

3. Błąd wyświetlacza: Wskazuje błąd komunikacji
między sterownikiem Bobcat i tablicą przyrządów.
(Patrz DIAGNOSTYCZNE KODY SERWISOWE na
stronie 119.)

4. Ikona filtra powietrza silnika: Wskazuje, że filtr
powietrza wymaga kontroli.

5. Ikona filtra układu hydraulicznego: Wskazuje, że
filtr układu hydraulicznego wymaga kontroli.

6. Przyciski wyboru: Cztery przyciski wyboru
umożliwiają wybieranie pozycji z wyświetlacza i
przewijanie poszczególnych ekranów.

7. Przycisk Stop: Używany jest do wyłączania silnika i
układu ekeltrycznego ładowarki.

8. Klawiatura: Klawiatura numeryczna ma dwie funkcje:

- Wprowadzanie kodu (hasła) umożliwiającego
uruchomienie silnika.

- Wprowadzanie liczby wymaganej do dalszego
korzystania z wyświetlacza.

9. Przycisk Start: Używany do uruchamiania silnika. 

10. Przycisk Praca / Enter: Używany do włączania
układu elektrycznego ładowarki.

B-15553K
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8
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OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. D.)

Tablica Deluxe (c. d.)

Rysunek 15

Pierwszy widok ekranu, jaki zobaczysz w swej nowej
ładowarce będzie taki jak na [Rysunek 15].

Gdy widok ten pojawi się na wyświetlaczu, możesz
wprowadzić hasło i uruchomić silnik albo zmienić
ustawienia wyświetlacza.

UWAGA: Twoja nowa ładowarka (z tablicą
przyrządów Delux) będzie chroniona
hasłem właściciela. Hasło otrzymasz od
swojego dystrybutora. Możesz zmienić
hasło na inne, które łatwo zapamiętasz tak,
aby uniemożliwić użytkowanie ładowarki
bez zezwolenia. (Patrz Zmiana hasła
właściciela na stronie 127.) Przechowuj
hasło w bezpiecznym miejscu, gdyż będzie
potrzebne w przyszłości.

Zmień język: Naciśnij przycisk wyboru przy grocie strzałki
[Rysunek 15], aby przejść do następnego widoku
ekranu. Wybierz numer języka korzystając z klawiatury.

Naciśnij EXIT. Powróci widok ekranu [Rysunek 15].
Możesz wówczas wprowadzić hasło i uruchomić silnik.

Patrz PRZYGOTOWANIE PANELU STEROWANIA
odnośnie do dalszego opisu widoków ekranów w celu
przygotowania systemu do użytkowania. (Patrz
USTAWIANIE PANELU STEROWANIA na stronie 124.)

UWAGA: Naciśnięcie klawisza EXIT spowoduje
przejście do poprzedniego widoku i
możesz dalej go naciskać, dopóki nie
dojdziesz do głównego widoku
początkowego. SKRÓT: Naciśnij klawisz
“0” (zero), aby przejść bezpośrednio do
widoku głównego.

B-16165
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OPIS TABLICY PRZYRZĄDÓW (C. D.)

Boczna tablica

Rysunek 16

Przednia tablica

Rysunek 17

UWAGA: Hamulec postojowy (4) [Rysunek 17] jest
standardowym wyposażeniem we
wszystkich ładowarkach.

NR 
REF.

OPIS FUNKCJA / DZIAŁANIE

1 GNIAZDO 
ZASILANIA

Zapewnia zasilanie 12 V dla 
wyposażenia dodatkowego.

2 NIEUŻYWANE - - -

3 WYCIERACZKA 
SZYBY PRZEDNIEJ 
(Opcja)

Naciśnij dół przełącznika, aby 
włączyć przednią wycieraczkę 
(naciśnij i przytrzymaj, aby 
spryskiwać szybę). Naciśnij górę 
przełącznika, aby wyłączyć 
wycieraczkę.

4 WYCIERACZKA 
SZYBY TYLNEJ 
(Opcja)

Naciśnij dół przełącznika, aby 
włączyć tylną wycieraczkę 
(naciśnij i przytrzymaj, aby 
spryskiwać szybę). Naciśnij górę 
przełącznika, aby wyłączyć 
wycieraczkę.

5 NIEUŻYWANE - - -

6 NIEUŻYWANE - - -

7 SILNIK 
WENTYLATORA 
(Opcja)

Obróć w prawo, aby zwiększyć 
obroty wentylatora, w lewo - aby je 
zmniejszyć. Możliwe są cztery 
pozycje; WYŁ.-1-2-3.

8 WŁĄCZNIK 
KLIMATYZACJI 
(Opcja)

Naciśnij dolną część wyłącznika, 
aby włączyć; górną, aby wyłączyć. 
Silnik wentylatora (7) musi być 
WŁ., aby klimatyzacja mogła 
działać.

9 REGULATOR 
TEMPERATURY 
(Opcja)

Obróć w prawo, aby zwiększyć 
temperaturę, w lewo - aby ją 
zmniejszyć.

P-76602

4 5 6 7 8 9
1 2 3

NR 
REF.

OPIS FUNKCJA / DZIAŁANIE

1 PRZEŁĄCZNIK 
WYBORU 
STEROWANIA 
WSZYSTKIMI 
KOŁAMI / 
STEROWANIA 
BURTOWEGO

Naciśnij górę przełącznika, aby 
wybrać sterowanie wszystkimi 
kołami; naciśnij dół przełącznika, 
aby wybrać sterowanie burtowe

2 NIEUŻYWANE - - -

3 POWER 
BOB-TACH (opcja)

Naciśnij i przytrzymaj strzałkę "do 
góry", aby rozłączyć kliny 
Bob-Tach. Naciśnij i przytrzymaj 
strzałkę "w dół" aby wprowadzić 
kliny w otwory w ramie 
montażowej.

4 HAMULEC 
POSTOJOWY 
(standard we 
wszystkich 
ładowarkach)

Naciśnij górę przełącznika, aby 
włączyć HAMULEC POSTOJOWY, 
a dół przełącznika, aby go 
wyłączyć.

5 HYDRAULICZNE 
USTAWIANIE 
ŁYŻKI (opcja)

Naciśnij górę przełącznika, aby 
włączyć; dół aby wyłączyć.

6 ŚWIATŁA 
OSTRZEGAWCZE 
(Opcja)

Naciśnij górną część wyłącznika, 
aby WŁĄCZYĆ ŚWIATŁA 
OSTRZEGAWCZE, a dół 
wyłącznika, aby je WYŁĄCZYĆ.

7 ŚWIATŁO 
OBROTOWE - 
KOGUT (Opcja)

Naciśnij górną część wyłącznika, 
aby WŁĄCZYĆ ŚWIATŁO 
SYGNALIZACYJNE, a dół 
włącznika, aby je WYŁĄCZYĆ.

8 NIEUŻYWANE - - -

B-15993S

81 2 3 4 5 6 7



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
Instrukcja obsługi i konserwacji 12

SYSTEM PAŁĄKA OCHRONNEGO

Obsługa

Rysunek 18

System pałąka ochronnego składa się z obrotowego
pałąka z podłokietnikami (1) [Rysunek 18].

Operator kontroluje użycie pałąka ochronnego. Pałąk
ochronny w dolnym położeniu dopomaga w utrzymaniu
operatora w fotelu.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Operując maszyną:
• Miej ściśle zapięty pas bezpieczeństwa.
• Pałąk ochronny musi być opuszczony.
• Trzymaj stopy na podnóżkach a dłonie na

dźwigniach sterowniczych.
W-2399-0501

Gdy pałąk ochronny jest opuszczony, włączony jest
silnik, przycisk PRESS TO OPERATE LOADER jest
naciśnięty, a hamulec postojowy został zwolniony,
funkcje podnoszenia, przechyłu i napędu jazdy mogą być
wykorzystywane.

Gdy pałąk ochronny jest uniesiony, a funkcje
podnoszenia, przechylania i napędu zostały wyłączone.

OSTRZEŻENIE
Zanim opuścisz stanowisko operatora:
• Opuść ramiona ładowarki, ustaw osprzęt równo

na ziemi.
• Wyłącz silnik.
• Załącz hamulec postojowy.
• Unieś pałąk ochronny.
• Przesuń joysticki do POŁOŻENIA NEUTRALNEGO,

aby mieć pewność, że funkcje napędu jazdy i
hydrauliki są wyłączone. System pałąka
ochronnego musi wyłączać te funkcje, gdy pałąk
ochronny jest uniesiony. Przeprowadź naprawę
systemu, jeżeli sterowanie nie zostaje wyłączone.

W-2400-0501

P-45116

1
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SYSTEM BLOKADY STEROWANIA BOBCAT (BICS)

Obsługa

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

System blokady sterowania Bobcat (BICS) musi
zablokować funkcje podnoszenia, przechylania i
napędu. Jeżeli system nie działa w powyższy
sposób, skontaktuj się z dystrybutorem w sprawie
obsługi serwisowej. NIE WPROWADZAJ ZMIAN DO
SYSTEMU.

W-2151-0394

Rysunek 19

System blokady sterowania Bobcat (BICS) posiada
obrotowy pałąk z podłokietnikami (1) [Rysunek 19].
Operator kontroluje użycie pałąka ochronnego.

BICS wymaga, aby operator siedział w pozycji roboczej z
całkowicie opuszczonym pałąkiem ochronnym (1) zanim
rozpocznie się działanie funkcji podnoszenia,
przechylania, pomocniczego układu hydraulicznego i
napędu. Pas bezpieczeństwa musi być zapięty za
każdym razem, kiedy operujesz maszyną

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Operując maszyną:
• Miej ściśle zapięty pas bezpieczeństwa.
• Pałąk ochronny musi być opuszczony.
• Trzymaj stopy na podnóżkach a dłonie na

dźwigniach sterowniczych.
W-2399-0501

Rysunek 20

Kontrolki na wyświetlaczu (1, 2 i 3) [Rysunek 20]
znajdujące się na lewej tablicy przyrządów muszą
zgasnąć, aby możliwe stało się operowanie maszyną. 

Gdy pałąk ochronny jest opuszczony, włączony jest
silnik, przycisk PRESS TO OPERATE LOADER jest
naciśnięty, a hamulec postojowy został zwolniony,
funkcje podnoszenia, przechyłu i napędu jazdy mogą być
wykorzystywane.

Gdy pałąk ochronny jest uniesiony, funkcje podnoszenia,
przechylania, pomocniczego układu hydraulicznego i
napędu zostały wyłączone.

OSTRZEŻENIE
Zanim opuścisz stanowisko operatora:
• Opuść ramiona ładowarki, ustaw osprzęt równo

na ziemi.
• Wyłącz silnik.
• Załącz hamulec postojowy.
• Unieś pałąk ochronny.
• Przesuń joysticki do POŁOŻENIA NEUTRALNEGO,

aby mieć pewność, że funkcje napędu jazdy i
hydrauliki są wyłączone. System pałąka
ochronnego musi wyłączać te funkcje, gdy pałąk
ochronny jest uniesiony. Przeprowadź naprawę
systemu, jeżeli sterowanie nie zostaje wyłączone.

W-2400-0501

P-45116

1

P-76459B

2 31
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STEROWANIE OBEJŚCIOWE RAMIENIA 
PODNOSZĄCEGO

Obsługa

Rysunek 21

Sterowanie obejściowe ramion ładowarki (1)
[Rysunek 21] służy do opuszczania ramion ładowarki,
jeżeli nie można ich opuścić podczas normalnej pracy.

1. Usiądź w fotelu operatora.

2. Zapnij pas bezpieczeństwa i opuść pałąk ochronny.

3. Obróć pokrętło (1) [Rysunek 21] w prawo o 1/4
obrotu.

4. Pociągnij do góry i przytrzymaj pokrętło dopóki
ramiona ładowarki nie opuszczą się.

HAMULEC POSTOJOWY

Obsługa

Rysunek 22

Naciśnij górną część przełącznika (1) [Rysunek 22], aby
włączyć hamulec postojowy. Włącznik zaświeci się na
czerwono. System napędu jazdy zostanie zablokowany.

Naciśnij dolną część przełącznika (2) [Rysunek 22], aby
wyłączyć hamulec postojowy. Włącznik zgaśnie. System
napędu jazdy zostanie odblokowany.

UWAGA: Kontrolka HAMULCA POSTOJOWEGO na
lewej tablicy przyrządów pozostanie
WŁĄCZONA, dopóki silnik nie zostanie
uruchomiony, przycisk PRESS TO
OPERATE LOADER naciśnięty, a hamulec
postojowy nie zostanie zwolniony.

P-54406

1 B-15993S2

1
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WYBÓR TRYBU STEROWANIA

Obsługa

Rysunek 23

Ładowarką można obsługiwać w dwóch trybach:

Sterowanie wszystkimi kołami - Naciśnij górną część
przełącznika (1) [Rysunek 23], aby wybrać tryb
"Sterowanie wszystkimi kołami". 

W trybie "Sterowanie wszystkimi kołami" przednie koła
skręcają w kierunku ruchu joysticka, a tylne koła skręcają
w przeciwnym kierunku. Przednie i tylne koła toczą się
tym samym śladem skręcając stopniowo po okręgu.

Tylko tylne koła skręcają podczas pracy pracy przy
wysokim zakresie prędkości.

Sterowanie burtowe - Naciśnij dolną część
przełącznika (2) [Rysunek 23], aby wybrać tryb
"Sterowanie burtowe".

W trybie "Sterowanie burtowe" koła są wyprostowane,
prawe i lewe koła obracają się w przeciwnym kierunku
obracając ładowarkę “ślizgowo”.

KASOWANIE BLOKADY JAZDY

Obsługa

Rysunek 24

(Działa tylko wtedy, kiedy pałąk ochronny jest uniesiony i
silnik włączony.) Przycisk KASOWANIE BLOKADY
JAZDY (1) [Rysunek 24] znajduje się na lewej tablicy
przyrządów, umożliwia on operowanie dźwigniami
sterowniczymi w celu przemieszczania ładowarki do
przodu i do tyłu podczas pracy osprzętem koparki albo w
trakcie operacji serwisowych.

• Naciśnij przycisk KASOWANIE BLOKADY JAZDY
jeden raz, aby odblokować napęd jazdy. Kontrolka
HAMULCA POSTOJOWEGO (2) [Rysunek 24]
ZGAŚNIE.

• Naciśnij przycisk po raz drugi, aby zablokować napęd
jazdy. Kontrolka HAMULCA POSTOJOWEGO (2)
[Rysunek 24] ZAŚWIECI się.

UWAGA: Przycisk KASOWANIE BLOKADY JAZDY
zwolni napęd jazdy, gdy pałąk ochronny
jest podniesiony i silnik pracuje.

UWAGA: Przycisk KASOWANIE BLOKADY JAZDY
będzie działać, jeżeli pedał hamulca
postojowego będzie włączony lub
wyłączony, a silnik będzie pracować. Gdy
włącznik hamulca postojowego będzie w
pozycji WŁĄCZONY i będzie świecił na
czerwono, włączenie KASOWANIE
BLOKADY JAZDY zgasi wyłącznik.

B-15993S
2

1

P-76683

2

1
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ZESTAW ALARMU COFANIA

Obsługa

Rysunek 25

Maszyna może być wyposażona w zestaw alarmu
cofania. Zestaw alarmu cofania (1) [Rysunek 25] jest
usytuowany wewnątrz tylnych drzwi.

Alarm cofania rozlegnie się, gdy operator przesunie lewy
joystick do tyłu. Lekki ruch lewego joystick do tyłu jest
wymagany w przypadku przekładni hydrostatycznej
zanim rozlegnie się alarm cofania.

Jeżeli alarm nie rozlegnie się, patrz instrukcje kontroli i
konserwacji układu alarmu cofania w rozdziale
konserwacji zapobiegawczej w niniejszej instrukcji.
(Patrz ZESTAW ALARMU COFANIA na stronie 72.)

REGULACJA OBROTÓW SILNIKA

Obsługa

Rysunek 26

Dźwignia regulacji obrotów - "gazu" - znajduje się po
prawej stronie fotela operatora (1) [Rysunek 26].

Przesuń dźwignię do przodu, aby zwiększyć obroty
silnika. Przesuń dźwignię do tyłu, aby zmniejszyć obroty
silnika.

Rysunek 27

W maszynach wyposażonych w SJC poza dźwignią
sterowniczą znajduje się pedał gazu (1) [Rysunek 27].
Jest on umieszczony z prawej strony podłogi nad
podnóżkiem.

P-76101

1

N-20537

1

P-76060

1
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JAZDA I KIEROWANIE ŁADOWARKĄ

Tryb sterowania wszystkimi kołami

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Operując maszyną:
• Miej ściśle zapięty pas bezpieczeństwa.
• Pałąk ochronny musi być opuszczony.
• Trzymaj stopy na podnóżkach a dłonie na

dźwigniach sterowniczych.
W-2399-0501

Rysunek 28

Rysunek 29

OSTRZEŻENIE
PRZYPADKOWY RUCH ŁADOWARKI MOŻE 
SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.

• Kierunek obrotu ładowarki podczas jazdy wstecz
jest inna w każdym trybie sterowania.

• Przed rozpoczęciem obsługi należy zapoznać się
dokładnie z wybranym trybem sterowania.

W-2423-0202

Lewy joystick (1) [Rysunek 28] steruje ruchem ładowarki
do przodu i wstecz oraz kierowaniem ładowarki.

Poruszaj joystickiem płynnym ruchem. Unikaj nagłego
ruszania i zatrzymywania.

Jazda do przodu - Pchnij joystick powoli do przodu (1)
[Rysunek 29]. 

Jazda do tyłu - Pociągnij joystick powoli do tyłu (2)
[Rysunek 29].

Skręt w lewo do przodu / Skręt w prawo do przodu -
Przesuń joystick do przodu, a następnie częściowo w
lewo (3) [Rysunek 29] lub prawo (4) [Rysunek 29].

Skręt w lewo do tyłu / Skręt w prawo do tyłu - Przesuń
joystick do tyłu, a następnie częściowo w lewo (5)
[Rysunek 29] lub prawo (6) [Rysunek 29].

Aby uzyskać małą prędkość jazdy, przesuń joystick w
niewielkim stopniu do przodu.

Aby zwiększyć prędkość jazdy, pchnij joystick dalej do
przodu.

Aby uzyskać maksymalną siłę pchania, przesuń joystick
lekko do przodu włączając maksymalne obroty silnika.

Zatrzymywanie ładowarki (tryb sterowania 
wszystkimi kołami)

Jeżeli lewy joystick jest zwolniony lub przesunięty do
położenia neutralnego, napęd hydrostatyczny będzie
działać jak hamulec główny w celu zatrzymania
ładowarki.

P-24263

1

B-21971

LEWY JOYSTICK - STEROWANIE WSZYSTKIMI KOŁAMI

WSTECZDO PRZODU

SKRĘT W PRAWO 
DO PRZODU

SKRĘT W LEWO 
DO PRZODU

SKRĘT W LEWO 
WSTECZ

SKRĘT W PRAWO 
WSTECZ
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JAZDA I KIEROWANIE ŁADOWARKĄ (C. D.)

Tryb sterowania burtowego

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Operując maszyną:
• Miej ściśle zapięty pas bezpieczeństwa.
• Pałąk ochronny musi być opuszczony.
• Trzymaj stopy na podnóżkach a dłonie na

dźwigniach sterowniczych.
W-2399-0501

Rysunek 30

Rysunek 31

OSTRZEŻENIE
PRZYPADKOWY RUCH ŁADOWARKI MOŻE 
SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.

• Kierunek obrotu ładowarki podczas jazdy wstecz
jest inna w każdym trybie sterowania.

• Przed rozpoczęciem obsługi należy zapoznać się
dokładnie z wybranym trybem sterowania.

W-2423-0202

Lewy joystick (1) [Rysunek 30] steruje ruchem ładowarki
do przodu i wstecz oraz kierowaniem ładowarki.

Poruszaj joystickiem płynnym ruchem. Unikaj nagłego
ruszania i zatrzymywania.

Jazda do przodu - Pchnij joystick powoli do przodu (1)
[Rysunek 31]. 

Jazda do tyłu - Pociągnij joystick powoli do tyłu (2)
[Rysunek 31].

Skręt w lewo do przodu / Skręt w prawo do przodu -
Przesuń joystick do przodu, a następnie częściowo w
lewo (3) [Rysunek 31] lub prawo (4) [Rysunek 31].

Skręt w lewo do tyłu / Skręt w prawo do tyłu - Przesuń
joystick do tyłu, a następnie częściowo w prawo (5)
[Rysunek 31] lub lewo (6) [Rysunek 31].

Szybki zwrot - Popchnij joystick całkowicie w lewo (7)
[Rysunek 31] lub w prawo (8) [Rysunek 31].

Aby uzyskać małą prędkość jazdy, przesuń joystick w
niewielkim stopniu do przodu.

Aby zwiększyć prędkość jazdy, pchnij joystick dalej do
przodu.

Aby uzyskać maksymalną siłę pchania, przesuń joystick
lekko do przodu włączając maksymalne obroty silnika.

Możesz włączyć kontrolę prędkości, aby obsługiwać
ładowarkę przy najmniejszej prędkości jazdy. (Patrz
KONTROLA PRĘDKOŚCI na stronie 20.)

Zatrzymywanie ładowarki (tryb sterowania 
burtowego)

Jeżeli lewy joystick jest zwolniony lub przesunięty do
położenia neutralnego, napęd hydrostatyczny będzie
działać jak hamulec główny w celu zatrzymania
ładowarki.

P-24263

1

B-21970

LEWY JOYSTICK - STEROWANIE BURTOWE

WSTECZDO PRZODU

SKRĘT W PRAWO DO 
PRZODU

SKRĘT W LEWO DO 
PRZODU

SKRĘT W PRAWO WSTECZSKRĘT W LEWO WSTECZ

SZYBKI SKRĘT W LEWO SZYBKI SKRĘT W PRAWO
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DWUZAKRESOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI JAZDY

Opis

Dwa zakresy prędkości umożliwiają skrócenie czasów
cykli, kiedy miejsce kopania i miejsce zrzutu dzieli duża
odległość. Możesz także wykorzystać dwuzakresową
regulację prędkości jazdy zwiększając prędkość podczas
przejazdów z jednego miejsca pracy na drugie.

Rysunek 32

UWAGA: 3-punktowy pas bezpieczeństwa należy
stosować przy wyborze trybu dwóch
zakresów prędkości jazdy [Rysunek 32].

Podłącz pas naramienny do pasa biodrowego (1).
Przeciągnij taśmę biodrową do lewej strony fotela (2)
[Rysunek 32] i zapnij.

Pas naramienny musi przechodzić przez prawe ramię, a
taśma biodrowa wokół dolnej części bioder
[Rysunek 32].

Obsługa

Rysunek 33

UWAGA: Należy wyłączyć kontrolę prędkości, aby
móc wybrać wysoki zakres prędkości.

Naciśnij górną część przełącznika (1) na lewym joysticku,
aby wybrać górny zakres. Na lewym panelu (2) kontrolka
trybu dwóch zakresów prędkości jazdy i kontrolka pasa
naramiennego [Rysunek 33] zapali się.

UWAGA: Ten przełącznik kontaktowy nie
zapamiętuje ostatnio wybranego zakresu.
Przy rozruchu ładowarka ustawia się
domyślnie w trybie niskiego zakresu
prędkości.

Naciśnij dolną część przełącznika, aby wybrać dolny
zakres.

N-21773

1

2

N-21774

2

P-24802

Prawy joystick

1

P-24820

Lewy joystick1
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KONTROLA PRĘDKOŚCI

Obsługa

Funkcja kontroli prędkości pozwala na manewrowanie
ładowarką przy małej prędkości jazdy w celu
zmocowania osprzętu, załadunku lub rozładunku, a także
wykonania takich zadań, jak kopanie rowów, kultywacja i
kształtowanie terenu.

Rysunek 34

Naciśnij przycisk (1) [Rysunek 34] na lewym joysticku
jeden raz, aby włączyć kontrolę prędkości.

Rysunek 35

Wskaźnik kontroli prędkości (1) [Rysunek 35] pojawi się
na wyświetlaczu, wyświetlany będzie do momentu
ponownego naciśnięcia przycisku kontroli prędkości lub
wyłączenia maszyny.

Gdy kontrola prędkości jest włączona, maszyna będzie
poruszać się z prędkością równą 57% standardowej
prędkości jazdy, a wartość procentowa [SPD 57] ukaże
się na wyświetlaczu (2) [Rysunek 35].

Gdy kontrola prędkości jest włączona, naciśnij górną
część przełącznika zakresów (2) [Rysunek 34], aby
zwiększyć prędkość do 99% [SPD 99] lub dolną część
przełącznika (3) [Rysunek 34], aby zmniejszyć prędkość
do 3% [SPD 3]. Wartości procentowe będą ukazywać się
na wyświetlaczu (2, 3 i 4) [Rysunek 35].

Naciśnij ponownie przycisk (1) [Rysunek 34], aby
wyłączyć funkcję kontroli prędkości i powrócić do
standardowej prędkości jazdy. [STD] (5) [Rysunek 35]
ukaże się na wyświetlaczu.

System będzie pamiętać procent prędkości dopóki
stacyjka pozostanie WŁĄCZONA (tablica standardowa)
albo nie zostanie naciśnięty przycisk STOP (tablica
Deluxe). 

PRZYKŁAD: Możesz pracować maszyną przy
40%, a potem wyłączyć kontrolę prędkości w celu
przestawienia ładowarki, a następnie znów
włączyć kontrolę prędkości. Wartość procentowa
prędkości będzie wciąż równa 40%.

PRZYKŁAD: Jeżeli WYŁĄCZYSZ stacyjkę albo
naciśniesz przycisk STOP po ponownym
uruchomieniu silnika i włączeniu kontroli
prędkości, prędkość będzie równa 57%
standardowej prędkości jazdy. Naciśnij klawisz,
aby przywrócić funkcjonowanie kontroli
prędkości (1) [Rysunek 34].

P-24802

Prawy joystick

1

P-24820

Lewy joystick2

1

3

P-76461D
P-76461E
P-76461F
P-76461G

2

4

53

P-76460B

1
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KONTROLA KIERUNKU JAZDY

Opis

Funkcję kontroli kierunku jazdy wykorzystuje się do
zmniejszenia poślizgu i utrzymaniu żądanego kierunku
jazdy w przód i w tył. 

Przykłady zastosowań funkcji kontroli kierunku jazdy:

• Korekta zmian kierunku jazdy spowodowanych
nierównomiernym ciśnieniem w kołach lub
naprężeniem gąsienic a także zużyciem opon lub
gąsienic.

• Podczas używania osprzętu pracującego po bokach
takiego jak koparki do rowów, równiarki, urządzenia
do montowania ogrodzenia zabezpieczającego przed
mułem.

• Jazda po nierównościach.

Rysunek 36

Kontrola kierunku jazdy ma 21 ustawień. Kontrolę
kierunku jazdy można włączyć dla każdego ustawienia z
neutralnego na [S-L10] lewe i z neutralnego na [S-R10]
prawe. [S----] jest wyświetlony dla ustawienia neutralnego
[Rysunek 36].

Obsługa

UWAGA: Zmiany ustawień NIE ZADZIAŁAJĄ dopóki
nie zostanie opuszczony pałąk ochronny,
silnik włączony a przycisk PRESS TO
OPERATE LOADER nie zostanie wciśniety.

Czynności przygotowawcze do uruchomienia i
uruchomienie:

1. Zapnij pas bezpieczeństwa.

2. Opuść pałąk ochronny.

3. Ustaw joysticki w położeniu neutralnym.

4. Włącz silnik.

5. Naciśnij przycisk URUCHAMIANIE ŁADOWARKI.

UWAGA: Uniesienie pałaka ochronnego lub zmiana
trybu sterowania (sterowanie wszystkimi
kołami / burtowe) spowoduje wyłączenie
kontroli kierunku jazdy. Bieżące ustawienia
bedą działay do momentu wciśnięcia
przycisku STOP (panel Delux) lub kluczyk w
stacyjce nie zostanie przekręcony w
pozycję WYŁĄCZONY (standardowy panel).

[S-R10][S-L10] [S----]

B-23580A

[S-R10][S-L10] [S----]

KONTROLA KIERUNKU JAZDY
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KONTROLA KIERUNKU JAZDY (C. D.)

Obsługa (c. d.)

Rysunek 37

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESS TO OPERATE
LOADER (1) przez trzy sekundy, aby włączyć
sterowanie kierunkiem jazdy. Bieżące ustawienia kontroli
kierunku jazdy widoczne będą na wyświetlaczu (2).
[Rysunek 37]. 

Naciśnij górny lewy klawisz (6) na lewym joystiku, aby
przesunąć maszynę w lewo. [S-L01] (3) przez maks.
[S-L10] pojawi się na wyświetlaczu (2) [Rysunek 37].
Każde naciścnięcie klawisz spowoduje zwiększenie o
jeden bieżących ustawień. Im wyższa wartość jest
wyświetlona na wyświetlaczu, tym większe jest
ustawienie kontroli kierunku jazdy z lewej strony. Zmiany
ustawień kontroli kierunku jazdy następują
natychmiastowo.

Naciśnij górny prawy klawisz (7) na lewym joystiku, aby
ustawić lewą stronę maszyny. Wartość na wyświetlaczu
spadnie do wartości neutralnej wyświetlanej jako
[S----] (4). Kolejne naciśnięcie górnego prawego
przycisku spowoduje, że wartość [S-R01] (5) pojawi się
na wyświetlaczu (2) [Rysunek 37]. Wartość na
wyświetlaczu wzrośnie za każdym razem, gdy wciśnięty
zostanie przycisk, aż do maksymalnej wartości [S-R10].
Im wyższa wartość jest wyświetlona na wyświetlaczu,
tym większe jest ustawienie kontroli kierunku jazdy z
prawej strony. Zmiany ustawień kontroli kierunku jazdy
następują natychmiastowo.

UWAGA: Po krótkim czasie na wyświetlaczu
ponownie pojawią się wskazania licznika
godzin. Maszyna pozostanie w trybie
kontroli kierunku jazdy i nadal będzie
pracowała wg bieżących ustawień.
Naciśniecie górnego lewego lub prawego
przycisku zmieni odpowiednio ustawienia
kontroli kierunku jazdy, bieżące ustawienia
pojawią się na wyświetlaczu.

Rysunek 38

Bieżące ustawienia można zachować naciskając i
przytrzymując klawisz PRESS TO OPERATE
LOADER (1) przez trzy sekundy. [SET] (3) pojawi się na
wyświetlaczu (2) [Rysunek 38] i system kontroli kierunku
jazdy zostanie wyłączony.

ALBO

Naciśnij klawisz PRESS TO OPERATE LOADER, aby
wyłączyć system kontroli kierunku jazdy bez zachowania
bieżących ustawień. [DONE] (4) pojawi się na
wyświetalczu (2) [Rysunek 38] i górny lewy i prawy
klawisz nie będą funkcjonować już w trybie kontroli
kierunku jazdy. Bieżące ustawienia bedą działay do
momentu wciśnięcia przycisku STOP (panel Delux) lub
kluczyk w stacyjce nie zostanie przekręcony w pozycję
WYŁĄCZONY (standardowy panel). Po ponownym
włączeniu systemu kontroli jazdy, przywrócone zostaną
zapamietane ustawienia.

P-24802B

Prawy joystick

P-24820B

6 7

Lewy joystick
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STEROWANIE HYDRAULIKI

Opis

Dwa joysticki sterują funkcjami podnoszenia i przechyłu
siłowników oraz funkcjami tylnego pomocniczego układu
hydraulicznego. 

Postaw stopy na podnóżkach i TRZYMAJ JE TAM
zawsze, kiedy operujesz ładowarką.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Operując maszyną:
• Miej ściśle zapięty pas bezpieczeństwa.
• Pałąk ochronny musi być opuszczony.
• Trzymaj stopy na podnóżkach a dłonie na

dźwigniach sterowniczych.
W-2399-0501

Operowanie ramionami ładowarki

Rysunek 39

Przesuń prawy joystick do tyłu (1) [Rysunek 39], aby
unieść ramiona ładowarki.

Przesuń prawy joystick do przodu (2) [Rysunek 39], aby
opuścić ramiona ładowarki.

Położenie pływania ramion ładowarki

Włączanie funkcji pływania - Naciśnij i przytrzymaj
przycisk "Pływanie" (3) [Rysunek 39], gdy joystick jest w
położeniu neutralnym. Opuszczając ramiona
ładowarki (2) [Rysunek 39] zwolnij przycisk pływania.

Wyłączanie funkcji pływania - Naciśnij i zwolnij przycisk
"Pływanie" (3) [Rysunek 39] ponownie lub podnieś
ramiona podnoszące (1) [Rysunek 39].

Użyj położenia pływania, aby wyrównać luźny materiał
podczas jazdy wstecz.

Operowanie przechyłem

Przesuń joystick w prawo (4) [Rysunek 39], aby
przechylić łyżkę do przodu.

Przesuń joystick w lewo (5) [Rysunek 39], aby
przechylić łyżkę do tyłu 

B-16247 P-24802

3

1

2Prawy 
joystick

B-16246 P-24802
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Prawy 
joystick
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STEROWANIE HYDRAULIKI (C. D.)

Hydrauliczny pozycjoner łyżki

Maszyna może być wyposażona w układ hydraulicznego
pozycjonowania łyżki.

Zadaniem hydraulicznego układu pozycjonowania łyżki
jest utrzymywanie łyżki w przybliżeniu w tym samym
położeniu, w jakim była zanim operator zaczął unosić
ramiona ładowarki.

Rysunek 40

Naciśnij górną część przycisku BUCKET POSITIONING (1)
[Rysunek 40], aby włączyć funkcję pozycjonowania łyżki.
Włącznik zaświeci się na żółto. Naciśnij dolną część
przełącznika, aby wyłączyć funkcję pozycjonowania
łyżki (2). Włącznik zgaśnie.

Funkcja pozycjonowania łyżki działa tylko w trakcie cyklu
ruchu w górę.

Operowanie PRZEDNIM pomocniczym układem 
hydraulicznym

Rysunek 41

Naciśnij przycisk pomocniczego układu hydraulicznego (1)
[Rysunek 41] raz, aby uruchomić układ.

Kontrolka (2) [Rysunek 41] ZAŚWIECI SIĘ.

Rysunek 42

Przesuń przełącznik pomocniczego przedniego układu
hydraulicznego (1) [Rysunek 42] w lewo albo w prawo,
aby zmienić kierunek przepływu płynu w przednich
szybkozłączkach. Jeżeli przesuniesz przełącznik (1) do
połowy, funkcje pomocnicze będą wykonywane w
przybliżeniu z połową prędkości ruchu; zwolnij przycisk,
aby zatrzymać funkcje pomocnicze.(PRZYKŁAD:
Otwieranie i zamykanie zębów chwytaka.)

Aby rozłączyć, naciśnij przycisk pomocniczego układu
hydraulicznego (1) [Rysunek 41] ponownie.

Kontrolka (2) [Rysunek 41] ZGAŚNIE.

UWAGA: Gdy operator siedzi w fotelu i uniesie pałąk
ochronny, pomocniczy układ hydrauliczny
(przedni i tylny) zostanie wyłączony.

B-15993S
B-15993T

1

P-76460C
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P-27820A

1

P-24802A
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STEROWANIE HYDRAULIKI (C. D.)

Operowanie PRZEDNIM pomocniczym układem 
hydraulicznym (CIĄGŁY PRZEPŁYW)

Rysunek 43

Po włączeniu pomocniczego układu hydraulicznego,
naciśnij przedni przełącznik (2) [Rysunek 43], aby
zapewnić stały przepływ w przednich szybkozłączkach,
przy czym żeńska złączka pozostaje pod ciśnieniem.
(PRZYKŁAD: Operowanie podsiębiernym osprzętem
koparki.)

REVERSE CONTINUOUS FLOW - Aby włączyć
odwrotny ciągły przepływ (złączka męska pod ciśnieniem),
należy uruchomić pomocniczy układ hydrauliczny, a
potem, przytrzymując przycisk pomocniczego układu (1) w
lewo, nacisnąć przycisk (2) [Rysunek 43]. Odwrotny
przepływ można wykorzystywać tylko ze świdrami
ziemnymi, kultywatorami, zamiatarkami, skaryfikatorami i
walcami wibracyjnymi.

Aby przerwać pracę ciągłą, naciśnij przedni przełącznik (2)
[Rysunek 43] po raz drugi.

UWAGA: Gdy operator siedzi w fotelu i uniesie pałąk
ochronny, pomocniczy układ hydrauliczny
(przedni i tylny) zostanie wyłączony.

Operowanie TYLNYM pomocniczym układem 
hydraulicznym

Maszyna może być wyposażona w tylny pomocniczy
układ hydrauliczny.

Rysunek 44

Rysunek 45

Przełączniki na lewym joysticku sterują tylnym
pomocniczym układem hydraulicznym.

Naciśnij przycisk pomocniczego układu hydraulicznego (1)
[Rysunek 44] raz, aby uruchomić układ.

Kontrolka (2) [Rysunek 44] ZAŚWIECI SIĘ.

Przesuń przełącznik (3) [Rysunek 43] w lewo albo w
prawo, aby zmienić kierunek przepływu oleju w tylnych
szybkozłączkach [Rysunek 45]. (PRZYKŁAD:
Podnoszenie i opuszczanie tylnych stabilizatorów.)

Aby rozłączyć, naciśnij przycisk pomocniczego układu
hydraulicznego (1) [Rysunek 44] ponownie.

Kontrolka (2) [Rysunek 44] ZGAŚNIE.

UWAGA: Gdy operator siedzi w fotelu i uniesie pałąk
ochronny, pomocniczy układ hydrauliczny
(przedni i tylny) zostanie wyłączony.

3
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STEROWANIE HYDRAULIKI (C. D.)

Operowanie drugim pomocniczym przednim 
układem hydraulicznym

Maszyna może być wyposażona w drugi pomocniczy
układ hydrauliczny.

Rysunek 46

Szybkozłączki drugiego przedniego pomocniczego
układu hydraulicznego (1) [Rysunek 46] są dostępne
jako wyposażenie montowane na miejscu. Wykorzystuje
się je kiedy potrzebny jest dodatkowy układ hydrauliczny.
(PRZYKŁAD: Boczny przesuw równiarki.)

Podłącz osprzęt dodatkowy do szybkozłączek drugiego
przedniego pomocniczego układu hydraulicznego (1)
[Rysunek 46].

Rysunek 47

Naciśnij przycisk pomocniczego układu hydraulicznego (1)
[Rysunek 47] raz, aby uruchomić układ.

Kontrolka (2) [Rysunek 47] ZAŚWIECI SIĘ.

Rysunek 48

Naciśnij przełącznik (1) [Rysunek 48] w lewo albo w
prawo, aby zmienić kierunek przepływu w układzie
hydraulicznym. (PRZYKŁAD: Boczny przesuw równiarki.)

UWAGA: Drugi pomocniczy przedni układ
hydrauliczny i tylny pomocniczy układ
hydrauliczny korzystają z tej samej sekcji
hydraulicznej zaworu sterującego. Aby
obsługiwać osprzęt z drugim przednim
pomocniczym układem hydraulicznym,
należy odłączyć wszelki osprzęt
podłączony do szybkozłączek w tylnym
pomocniczym układzie hydraulicznym.

Aby rozłączyć, naciśnij przycisk pomocniczego układu
hydraulicznego (1) [Rysunek 47] ponownie.

Kontrolka (2) [Rysunek 47] ZGAŚNIE.

UWAGA: Gdy operator siedzi w fotelu i uniesie pałąk
ochronny, pomocniczy układ hydrauliczny
(przedni i tylny) zostanie wyłączony.

P16291A
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STEROWANIE HYDRAULIKI (C. D.)

Działanie układu hydraulicznego z wysokim 
przepływem

Maszyna może być wyposażona w układ hydrauliczny z
wysokim przepływem.

Rysunek 49

Funkcja wysokiego przepływu zapewnia dodatkowy
przepływ do układu, w celu sterowania urządzeniem
wymagającym większego przepływu oleju hydraulicznego
(PRZYKŁAD: Równiarka).

Podłącz osprzęt dodatkowy do szybkozłączek (1)
[Rysunek 49].

Niektóre urządzenia dodatkowe mogą mieć odpływ z
przekładni, który należy podłączyć do małej
szybkozłączki (2) [Rysunek 49].

Rysunek 50

Naciśnij przycisk HIGH FLOW (1) [Rysunek 50].

Kontrolka (2) [Rysunek 50] ZAŚWIECI SIĘ.

Aby rozłączyć, naciśnij przycisk HIGH FLOW (1)
[Rysunek 50] ponownie.

Kontrolka (2) [Rysunek 50] ZGAŚNIE.P-43614
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2
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STEROWANIE HYDRAULIKI (C. D.)

Szybkozłączki

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Paliwo lub płyn hydrauliczny pod ciśnieniem może
wnikać w skórę lub oczy, powodując poważne
obrażenia albo śmierć. Wycieki płynu pod ciśnieniem
mogą być niewidoczne. Używaj kawałka kartonu albo
drewna do wykrywania przecieków. Nie używaj gołej
dłoni. Noś okulary ochronne. Jeżeli płyn wniknie w
skórę albo do oczu, skorzystaj natychmiast z
pomocy lekarza mającego doświadczenie w leczeniu
tego rodzaju urazów.

W-2072-0807

Rysunek 51

Aby połączyć: Usuń zabrudzenia i śmieci z powierzchni
złączek męskiej i żeńskiej oraz z zewnętrznej średnicy
złączki męskiej. Sprawdź wzrokowo, czy złączki nie są
skorodowane, popękane albo nadmiernie zużyte. Jeżeli
którakolwiek z powyższych sytuacji wystąpi, złączkę(i)
[Rysunek 51] należy obowiązkowo wymienić.

Włóż złączkę męską do złączki żeńskiej. Pełne
połączenie ma miejsce gdy tuleja zwalniająca kulki
nasuwa się do przodu na złączkę żeńską.

Aby rozłączyć: Przytrzymaj złączkę męską. Cofnij tulejkę
na złączce żeńskiej aż do rozłączenia złączek.

OSTRZEŻENIE
UNIKAJ OPARZEŃ

Przewody hydrauliczne, rurki, złączki i szybkozłączki
mogą nagrzewać się podczas pracy maszyny i
osprzętu dodatkowego. Zachowaj ostrożność
podczas łączenia i rozłączania szybkozłączek.

W-2220-0396

P-37010AP-43614
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STEROWANIE HYDRAULIKI (C. D.)

Redukcja ciśnienia w pomocniczym układzie 
hydraulicznym (ładowarka i osprzęt dodatkowy)

OSTRZEŻENIE
UNIKAJ OPARZEŃ

Przewody hydrauliczne, rurki, złączki i szybkozłączki
mogą nagrzewać się podczas pracy maszyny i
osprzętu dodatkowego. Zachowaj ostrożność
podczas łączenia i rozłączania szybkozłączek.

W-2220-0396

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Paliwo lub płyn hydrauliczny pod ciśnieniem może
wnikać w skórę lub oczy, powodując poważne
obrażenia albo śmierć. Wycieki płynu pod ciśnieniem
mogą być niewidoczne. Używaj kawałka kartonu albo
drewna do wykrywania przecieków. Nie używaj gołej
dłoni. Noś okulary ochronne. Jeżeli płyn wniknie w
skórę albo do oczu, skorzystaj natychmiast z
pomocy lekarza mającego doświadczenie w leczeniu
tego rodzaju urazów.

W-2072-0807

Szybkozłączki przedniego układu pomocniczego

Podłączanie: Nasuń szybkozłączki mocno na siebie i
przytrzymaj przez pięć sekund; ciśnienie zostaje
automatycznie zredukowane, gdy złączki są mocowane.

Rozłączanie: Nasuń szybkozłączki mocno na siebie i
przytrzymaj przez pięć sekund; następnie wyciągaj tuleję
aż do rozłączenia złączek.

Szybkozłączki tylnego pomocniczego układu
hydraulicznego oraz drugiego przedniego pomocniczego
układu hydraulicznego

Ustaw osprzęt na podłożu.

Zatrzymaj silnik i przekręć kluczyk do pozycji RUN
(wersja Standard) lub wciśnij przycisk RUN / ENTER
(wersja Deluxe).

Rysunek 52

Naciśnij przycisk pomocniczego układu hydraulicznego (1)
[Rysunek 52].

Rysunek 53

Przełącz klawisz tylnego pomocniczego układu
hydrauliczego (1) [Rysunek 53] w prawo i lewo kilka
razy.

P-76460C
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URZĄDZENIE STERUJĄCE OSPRZĘTEM (ACD)

Maszyna może być wyposażona w urządzenie sterujące
osprzętem.

Opis

Rysunek 54

Podłącz przewody elektryczne osprzętu do urządzenia
sterującego osprzętem (1) [Rysunek 54].

Rysunek 55

Będzie potrzebny zestaw podwójnego złącza (7-styków /
14-styków) (1) [Rysunek 55], sterować wcześniejszymi
modelami przystawek. Skonsultuj się z miejscowym
dystrybutorem ładowarek Bobcat.

Rysunek 56

Dodatkowe włączniki (1, 2 i 3) [Rysunek 56] na prawym i
lewym joysticku są stosowane do sterowania niektórych
funkcji osprzętu za pomocą urządzenia sterującego
osprzętem.

UWAGA: ACD przejmuje funkcje przełącznika
pomocniczego układu hydraulicznego (3)
[Rysunek 56] tylnego pomocniczego
układu hydraulicznego i drugiego
przedniego układu hydraulicznego, gdy
wiązka przewodów elektrycznych osprzętu
jest podłączona do ACD.

Szczegółowe informacje na temat sterowania znajdziesz
w "Instrukcji obsługi i konserwacji".

P-43614
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PRZEGLĄD CODZIENNY

Rysunek 57

6734534-V
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PRZEGLĄD CODZIENNY (C. D.)

Codzienny przegląd i konserwacja

Konserwację zapobiegawczą należy wykonywać w
regularnych odstępach czasu. Zaniedbanie tego
spowoduje nadmierne zużycie i szybkie wystąpienie
usterek. Harmonogram konserwacji [Rysunek 57] jest
przewodnikiem w zakresie prawidłowej konserwacji
ładowarki Bobcat. Umieszczony jest na wewnętrznej
stronie tylnych drzwi ładowarki.

• Poziom oleju w silniku

• Poziom płynu w układzie hydraulicznym /
hydrostatycznym

• Filtr powietrza silnika, sprawdzić układ (uszkodzenia,
nieszczelności)

• Układ chłodzenia silnika, sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń albo przecieków

• Kabina operatora i elementy mocujące kabinę

• Pas bezpieczeństwa

• Pałąk ochronny i blokady sterowania

• Nasmaruj punkty obrotu (ramiona ładowarki,
Bob-Tach, siłowniki, kliny Bob-Tach)

• Opony, sprawdzić stopień zużycia, stan, ciśnienie

• Filtr paliwa, spuścić wodę z filtra

• Brakujące albo uszkodzone części, w razie potrzeby
naprawić albo wymienić

• Nakładki antypoślizgowe i oznakowania ostrzegawcze
(naklejki), w razie potrzeby wymienić

• Wspornik ramienia, wymień jeśli jest uszkodzony

• System blokady sterowania Bobcat (BICS)

OSTRZEŻENIE
Operator musi otrzymać instrukcje przed
przystąpieniem do operowania maszyną.
Nieprzeszkoleni operatorzy mogą spowodować
obrażenia albo śmierć.

W-2001-0502

UWAGA: Płyny takie olej silnikowy, olej
hydrauliczny, płyn chłodzący itp. muszą
być utylizowane w sposób bezpieczny dla
środowiska. Niektóre przepisy wymagają,
aby pewne rodzaje wycieków na ziemię
były oczyszczane w określony sposób.
Należy zapoznać się z przepisami
dotyczącymi prawidłowej utylizacji takich
odpadów.

WAŻNE
MYCIE NAKLEJEK POD CIŚNIENIEM

• Nigdy nie kieruj strumienia pod małym kątem w
kierunku naklejki, gdyż na skutek tego mogłaby
się uszkodzić wskutek oderwania od
powierzchni. 

• Kieruj strumień pod kątem 90 stopni i w
odległości co najmniej 300 mm od naklejki.
Naklejki zmywaj od środka w kierunku brzegów.

I-2226-0104
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PROCEDURA-PRZED URUCHOMIENIEM

Wsiadanie do ładowarki

Rysunek 58

Używaj stopni łyżki albo osprzętu, poręczy i nakładek
antypoślizgowych (na górnej powierzchni ramion i ramy
ładowarki), aby wsiadać do ładowarki i wysiadać z niej
[Rysunek 58]. Nie zeskakuj.

Nakładki antypoślizgowe zainstalowano na ładowarce
Bobcat aby stworzyć powierzchnię zapobiegającą
poślizgowi podczas wsiadania i wysiadania.

Utrzymuj nakładki antypoślizgowe w czystości i
wymieniaj, gdy ulegną uszkodzeniu. Nakładki
przeciwpoślizgowe na wymianę można otrzymać u
miejscowego dealera produktów Bobcat.

Miejsce, gdzie znajduje się instrukcja obsługi i 
konserwacji oraz podręcznik operatora

Rysunek 59

Należy przeczytać i zrozumieć "Instrukcję obsługi i
konserwacji" oraz "Podręcznik operatora" (1)
[Rysunek 59] przed przystąpieniem do operowania
ładowarką.

Instrukcję obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki
można przechowywać w pojemniku (2) [Rysunek 59]
umieszczonym za fotelem operatora.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Przed przystąpieniem do obsługi serwisowej lub
operowania maszyną konieczne jest zapoznanie się z
instrukcjami. Należy przeczytać i zrozumieć
"Instrukcję obsługi i konserwacji", "Podręcznik
operatora" oraz oznaczenia (naklejki) na maszynie.
Stosuj się do ostrzeżeń i instrukcji w podręcznikach
podczas wykonywania napraw, regulacji albo obsługi
serwisowej. Sprawdzaj poprawność działania po
wykonaniu regulacji, napraw albo obsługi
serwisowej. Nieprzeszkoleni operatorzy oraz
postępowanie niezgodne z instrukcjami może stać
się przyczyną obrażeń albo śmierci.

W-2003-0807

N-20299

21

P-34036A

S4010

1 2
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PROCEDURA-PRZED URUCHOMIENIEM (C. D.)

Regulacja wysokości fotela

Rysunek 60

Fotel amortyzowany - Zwolnij dźwignię (1) [Rysunek 60],
aby wyregulować odległość do dźwigni i podnóżków.

Zwolnij dźwignię (2) [Rysunek 60], aby wyregulować kąt
nachylenia oparcia fotela.

Obróć dźwignię (3) [Rysunek 60], aby dopasować
poduszkę siedziska do ciężaru operatora.

Regulacja pasa bezpieczeństwa

Rysunek 61

3-punktowy pas bezpieczeństwa - (opcja) Połącz taśmę
naramienną z taśmą biodrową (1) [Rysunek 61].
Przeciągnij taśmę biodrową do lewej strony fotela (2)
[Rysunek 61] i zapnij.

Pas naramienny musi przechodzić przez prawe ramię, a
taśma biodrowa wokół dolnej części bioder
[Rysunek 61].

WAŻNE
Sprawdź, czy zwijacze pasa naramiennego i
biodrowego prawidłowo rozwijają i zwijają taśmę.

Utrzymuj zwijacze w czystości i w razie konieczności
wymień na nowe.

I-2199-0200

P-16052
1

2

3

N-21773

1 N-21774

2
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PROCEDURA-PRZED URUCHOMIENIEM (C. D.)

Pałąk ochronny

Rysunek 62

Opuść pałąk ochronny i włącz hamulec postojowy
[Rysunek 62].

Ustaw joysticki w położeniu neutralnym.

UWAGA: Trzymaj ręce na joystickach, a stopy na
podnóżkach podczas operowania ładowarką.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Operując maszyną:
• Miej ściśle zapięty pas bezpieczeństwa.
• Pałąk ochronny musi być opuszczony.
• Trzymaj stopy na podnóżkach a dłonie na

dźwigniach sterowniczych.
W-2399-0501

P-45114
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URUCHAMIANIE SILNIKA

Standardowa tablica przyrządów

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

• Silniki mogą mieć gorące części i emitować
gorące spaliny. Materiały łatwopalne trzymaj w
bezpiecznej odległości.

• Nie używaj maszyny w atmosferze zawierającej
wybuchowe gazy.

W-2051-1086

Wykonaj PROCEDURĘ PRZED URUCHOMIENIEM.
(Patrz PROCEDURA-PRZED URUCHOMIENIEM na
stronie 33.)

Rysunek 63

Ustaw regulacje obrotów silnika na niskie jałowe
[Rysunek 63].

Rysunek 64

Przekręć kluczyk w stacyjce do położenia RUN (1)
[Rysunek 64]. Kontrolki na lewej tablicy przyrządów
zapalą się na chwilę i tablica przyrządów / system
monitorowania wykona autotest.

Rysunek 65

Jeżeli jest zimno, nagrzewnica powietrza dolotowego
włączy się automatycznie. Ikona nagrzewnicy (1)
ZAŚWIECI się i pozostały czas działania będzie
wyświetlany na liczniku godzin pracy (2) [Rysunek 65].

Gdy ikona ZGAŚNIE, przekręć kluczyk do położenia
START (2). Puść kluczyk, gdy zostanie uruchomiony
silnik, kluczyk powróci do położenia RUN (1)
[Rysunek 64].

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

• Zapnij pas bezpieczeństwa, uruchom maszynę i
operuj nią tylko z fotela operatora.

• Nigdy nie noś luźnych ubrań pracując w pobliżu
maszyny.

W-2135-1188

P-31864

S4498

2

1

P-76461B

2

1
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URUCHAMIANIE SILNIKA (C. D.)

Standardowa tablica przyrządów (c. d.)

Rysunek 66

Wybierz tryb sterowania wszystkimi kołami lub
sterowania burtowego używając przełącznika (1)
[Rysunek 66].

UWAGA: Lampka kontrolna aktualnego położenia
przełącznika (sterowanie wszystkimi -
kołami lub burtowe) będzie migać, co
wskazuje na konieczność wciśnięcia
przycisku PRESS TO OPERATE LOADER.
Kontrolka będzie migać kiedy stacyjka jest
WŁĄCZONA i będzie nadal migać dopóki
przycisk PRESS TO OPERATE LOADER nie
zostanie naciśnięty, potem kontrolka
będzie świecić ciągle. Jeżeli tryb
(sterowanie wszystkimi - kołami lub
burtowe) zostanie przełączony podczas
jazdy, aktywny tryb będzie świecić ciągle,
zaś włączony tryb będzie migać. Kiedy
sterowanie maszyną powróci do trybu
neutralnego, aktywny tryb zostanie
wówczas wyłączony, zaś wybrany tryb
będzie nadal migać, dopóki przycisk
PRESS TO OPERATE LOADER nie zostanie
naciśnięty.

Rysunek 67

Naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER (1)
[Rysunek 67], aby włączyć system BICS™ i realizować
funkcje hydrauliki i ładowarki.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Gdy silnik pracuje w zamkniętym pomieszczeniu,
należy zapewnić dopływ świeżego powietrza, aby
uniknąć koncentracji spalin. Jeżeli silnik pozostaje
włączony, spaliny należy odprowadzać na zewnątrz.
Spaliny zawierają bezzapachowe i niewidoczne gazy,
które mogą spowodować śmierć.

W-2050-0807B-15993S

1
TABLICA PRZEDNIA

P-76683

1
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URUCHAMIANIE SILNIKA (C. D.)

Tablica Deluxe

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

• Silniki mogą mieć gorące części i emitować
gorące spaliny. Materiały łatwopalne trzymaj w
bezpiecznej odległości.

• Nie używaj maszyny w atmosferze zawierającej
wybuchowe gazy.

W-2051-1086

Wykonaj PROCEDURĘ PRZED URUCHOMIENIEM.
(Patrz PROCEDURA-PRZED URUCHOMIENIEM na
stronie 33.)

Rysunek 68

Ustaw regulacje obrotów silnika na niskie jałowe
[Rysunek 68].

UWAGA: Ładowarki z tablicą przyrządów Deluxe mają
stałe, generowane losowo hasło dostępu,
zaprogramowane fabrycznie. Do nowo
zakupionej ładowarki otrzymasz hasło
użytkownika. Hasło otrzymasz od swojego
dystrybutora Bobcat. Możesz zmienić hasło
na inne, które łatwo zapamiętasz, aby
uniemożliwić użytkowanie ładowarki bez
zezwolenia. (Patrz Zmiana hasła właściciela
na stronie 127.) Przechowuj hasło w
bezpiecznym miejscu, gdyż będzie
potrzebne w przyszłości.

Rysunek 69

Naciśnij klawisz RUN / ENTER (3) [Rysunek 69].

Użyj klawiatury numerycznej (1) do wprowadzenia hasła,
a potem naciśnij przycisk RUN / ENTER (2)
[Rysunek 69].

Rysunek 70

Jeżeli jest zimno, nagrzewnica powietrza dolotowego
włączy się automatycznie. Ikona nagrzewnicy (1)
ZAŚWIECI się i pozostały czas działania będzie
wyświetlany na liczniku godzin pracy (2) [Rysunek 70].

Kiedy kontrolka ikony ZGAŚNIE, naciśnij przycisk
START (2) [Rysunek 69]. Zwolnij przycisk, gdy silnik
ruszy.

P-31864

B-15553J

1

3

2

P-76461B

2

1
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URUCHAMIANIE SILNIKA (C. D.)

Tablica Deluxe (c. d.)

Rysunek 71

Wybierz tryb sterowania wszystkimi kołami lub
sterowania burtowego używając przełącznika (1)
[Rysunek 71].

UWAGA: Lampka kontrolna aktualnego położenia
przełącznika (sterowanie wszystkimi -
kołami lub burtowe) będzie migać, co
wskazuje na konieczność wciśnięcia
przycisku PRESS TO OPERATE LOADER.
Kontrolka będzie migać kiedy stacyjka jest
WŁĄCZONA i będzie nadal migać dopóki
przycisk PRESS TO OPERATE LOADER nie
zostanie naciśnięty, potem kontrolka
będzie świecić ciągle. Jeżeli tryb
(sterowanie wszystkimi - kołami lub
burtowe) zostanie przełączony podczas
jazdy, aktywny tryb będzie świecić ciągle,
zaś włączony tryb będzie migać. Kiedy
sterowanie maszyną powróci do trybu
neutralnego, aktywny tryb zostanie
wówczas wyłączony, zaś wybrany tryb
będzie nadal migać, dopóki przycisk
PRESS TO OPERATE LOADER nie zostanie
naciśnięty.

Rysunek 72

Naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER (1)
[Rysunek 72], aby włączyć system BICS™ i realizować
funkcje hydrauliki i ładowarki.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Gdy silnik pracuje w zamkniętym pomieszczeniu,
należy zapewnić dopływ świeżego powietrza, aby
uniknąć koncentracji spalin. Jeżeli silnik pozostaje
włączony, spaliny należy odprowadzać na zewnątrz.
Spaliny zawierają bezzapachowe i niewidoczne gazy,
które mogą spowodować śmierć.

W-2050-0807B-15993S

1
TABLICA PRZEDNIA

P-76683

1
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URUCHAMIANIE SILNIKA (C. D.)

Rozruch w niskiej temperaturze

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Nie używaj eteru w układach wyposażonych w
świece żarowe (systemy wstępnego podgrzewania).
Niebezpieczeństwo wybuchu, który może
spowodować obrażenia, śmierć lub poważne
uszkodzenie silnika.

W-2071-0907

Jeżeli temperatura spadnie poniżej temperatury
zamarzania, wykonaj niżej opisane operacje, aby ułatwić
rozruch silnika:

• Wymień olej w silniku na olej typu i lepkości
odpowiedniej dla przewidywanej niskiej temperatury
rozruchu. (Patrz Karta oleju silnikowego na
stronie 86.)

• Upewnij się, czy akumulator jest całkowicie
naładowany.

• Zamontuj nagrzewnicę silnika, dostępną u
dystrybutora produktów Bobcat.

• Przesuń dźwignię gazu połowicznie przed
uruchomieniem. Wróć do położenia jałowego po
uruchomieniu silnika.

UWAGA: wyświetlacz LCD na panelu Delux może nie
być bezpośrednio widoczny, gdy
temperatura spadnie poniżej -26°C (-15°F).
Nagrzewanie wyświetlacza może potrwać od
30 sekund do kilkunastu minut. Wszystkie
systemy pozostają monitorowane nawet
jeżeli wyświetlacz jest wyłączony.

Rozgrzewanie układu hydraulicznego / 
hydrostatycznego

WAŻNE
Gdy temperatura jest niższa od -30°C (-20°F), olej w
układzie hydrostatycznym musi być nagrzany przed
uruchomieniem. Układ hydrostatyczny nie będzie
otrzymywać dostatecznej ilości oleju w niskiej
temperaturze i ulegnie uszkodzeniu. Jeżeli to
możliwe, parkuj maszynę w miejscu, w którym
temperatura będzie wyższa od -18°C (0°F).

I-2007-1285

Pozwól silnikowi pracować co najmniej przez 5 minut,
aby rozgrzać silnik i olej w przekładni hydrostatycznej
zanim rozpoczniesz użytkowanie ładowarki.
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MONITOROWANIE WYŚWIETLACZA

Lewa tablica przyrządów

Rysunek 73

Nadzoruj często wskaźniki temperatury i paliwa oraz
kontrolki BICS™ (wszystkie muszą być WYŁĄCZONE,
aby pracować ładowarką) [Rysunek 73].

Po uruchomieniu silnika, często nadzoruj lewą tablicę
przyrządów [Rysunek 73] pod kątem występowania
błędów.

Jeżeli wystąpi błąd, odpowiednia ikona ZAŚWIECI SIĘ.

PRZYKŁAD: Wysoka temperatura płynu w układzie
chłodzenia silnika.

Ikona przegrzania- silnika (1) [Rysunek 73] ZAŚWIECI
SIĘ.

Wciśnij przycisk informacyjny (2) [Rysunek 73] aby
przewinąć dane na wyświetlaczu aż do pojawienia się
ekranu z kodami serwisowymi. Wyświetlony zostanie
jeden z następujących KODÓW SERWISOWYCH.

• M0810 Temperatura płynu w układzie chłodzenia
silnika jest wysoka

• M0810 Temperatura płynu w układzie chłodzenia
silnika jest bardzo wysoka

Znajdź przyczynę kodu usterki i skoryguj przed
ponownym rozpoczęciem pracy na ładowarce. (Patrz
Lista numerów kodów na stronie 120.)

Ostrzeżenie i wyłączanie

Jeżeli istnieje stan OSTRZEŻENIA, odpowiednia
kontrolka ikony ZAŚWIECI SIĘ i wyemitowane zostaną
3 dźwięki alarmu. Jeżeli ten stan będzie trwać, może
dojść do uszkodzenia silnika albo systemów ładowarki.

Jeżeli istnieje stan WYŁĄCZENIA, odpowiednia
kontrolka ikony ZAŚWIECI SIĘ i włączy się ciągły dźwięk
alarmu. System monitorujący pracę maszyny
automatycznie wyłączy silnik w ciągu 15 sekund. Silnik
można ponownie uruchomić, aby poruszyć lub
przestawić ładowarkę.

Funkcja WYŁĄCZANIA (SHUTDOWN) związana jest z
następującymi ikonami:

Ostrzeżenie ogólne
Usterka silnika
Temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika
Usterka układu hydraulicznego

P-76460C

2
1
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ZATRZYMYWANIE SILNIKA I WYSIADANIE Z 
ŁADOWARKI

Procedura

Zatrzymaj ładowarkę na płaskim terenie.

Opuść całkowicie ramiona ładowarki i ustaw osprzęt
płasko na ziemi.

Rysunek 74

Pociągnij dźwignię gazu do końca do tyłu [Rysunek 74],
aby zmniejszyć obroty silnika.

Załącz hamulec postojowy.

Rysunek 75

Obróć kluczyk w stacyjce do położenia STOP (1) (panel
standardowy) lub naciśnij przycisk STOP (2) (panel
Delux) [Rysunek 75].

Unieś pałąk ochronny i upewnij się, że funkcje
podnoszenia i przechyłu są wyłączone.

Rozepnij pas bezpieczeństwa.

Wyjmij kluczyk ze stacyjki (panel standardowy) aby
zapobiec uruchomieniu ładowarki przez osoby
nieupoważnione.

UWAGA: Aktywowanie opcji wyłączenia hasła
dostępu w maszynach z panelem Delux,
pozwoli na operowanie ładowarką bez
konieczności wprowadzania hasła. (Patrz
Funkcja blokady hasła na stronie 128.)

Rysunek 76

Wysiadaj z ładowarki używając poręczy, nakładek
antypoślizgowych i stopni (zachowując zawsze kontakt w
3 miejscach) [Rysunek 76].

OSTRZEŻENIE
Zanim opuścisz stanowisko operatora:
• Opuść ramiona ładowarki, ustaw osprzęt równo

na ziemi.
• Wyłącz silnik.
• Załącz hamulec postojowy.
• Unieś pałąk ochronny.
• Przesuń joysticki do POŁOŻENIA NEUTRALNEGO,

aby mieć pewność, że funkcje napędu jazdy i
hydrauliki są wyłączone. System pałąka
ochronnego musi wyłączać te funkcje, gdy pałąk
ochronny jest uniesiony. Przeprowadź naprawę
systemu, jeżeli sterowanie nie zostaje wyłączone.

W-2400-0501

P-31864

B-15553LP-76603

1

2

P-68125BP-68124B
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ZATRZYMYWANIE SILNIKA I WYSIADANIE Z 
ŁADOWARKI (C. D.)

Wyjście awaryjne

Otwór z przodu kabiny operatora i tylne okno mogą
służyć jako wyjście.

Tylne okno (jeżeli jest)

Rysunek 77

Pociągnij za uchwyt u góry tylnego okna, aby wyciągnąć
uszczelkę gumową [Rysunek 77].

Wypchnij tylne okno na zewnątrz z tylnej ścianki kabiny
operatora.

Rysunek 78

Wyjdź przez tył kabiny operatora [Rysunek 78].

Przednie drzwi (jeżeli są)

UWAGA: Gdy zamontowany jest zestaw obudowy
kabiny operatora, można użyć okna w
przednich drzwiach jako wyjścia
awaryjnego [Rysunek 79].

UWAGA: Jeżeli ładowarka jest wyposażona w zestaw
drzwi do zastosowań specjalnych, okno w
przednich drzwiach NIE pełni roli wyjścia
awaryjnego.

Rysunek 79

Pociągnij plastykową pętlę u góry okna w przednich
drzwiach, aby wyjąć uszczelkę gumową [Rysunek 79].

Rysunek 80

Wypchnij okno na zewnątrz uderzając stopą w jednym z
naroży okna [Rysunek 80].

Wyjdź przez przednie drzwi.

P-64994

P-31269A

N-20171

S0363

X

X X

X
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OSPRZĘT DODATKOWY

Wybór prawidłowej łyżki

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Nigdy nie używaj osprzętu dodatkowego ani łyżek,
które nie zostały zatwierdzone przez Bobcat
Company. Łyżki oraz osprzęt dodatkowy
przeznaczone do bezpiecznego ładunku materiałów
o określonych gęstościach są zatwierdzone dla
każdego modelu. Niezatwierdzony osprzęt może
spowodować obrażenia albo śmierć.

W-2052-0907

UWAGA: Gwarancja traci ważność w przypadku
używania niezatwierdzonego osprzętu z
ładowarką Bobcat.

Dealer może zidentyfikować, dla każdego modelu
ładowarki, osprzęt dodatkowy oraz łyżki zatwierdzone
przez firmę Bobcat. Łyżki i osprzęt dodatkowy są
zatwierdzone dla znamionowej nośności operacyjnej i
bezpiecznego mocowania za pomocą Bob-Tach.

Znamionową nośność operacyjną dla niniejszej
ładowarki podano na naklejce w kabinie operatora. (Patrz
Ciężar na stronie 134.)

Znamionową nośność operacyjną określa się przyjmując
wagę łyżki do materiałów sypkich, oraz materiał o
normalnej gęstości, taki jak piach albo żwir. W przypadku
stosowania dłuższych łyżek, środek ciężkości ładunku
przesuwa się do przodu, zmniejszając znamionową
nośność operacyjną. W przypadku ładowania materiału o
bardzo dużej gęstości, objętość należy zmniejszyć aby
zapobiec przeciążeniu ładowarki.

Rysunek 81

Przekroczenie znamionowej nośności operacyjnej
[Rysunek 81] może spowodować następujące problemy:

• Kierowanie ładowarką może być utrudnione.
• Opony będą zużywać się szybciej.
• Nastąpi utrata stabilności.
• Żywotność ładowarki Bobcat ulegnie zmniejszeniu.

Używaj właściwej wielkości łyżki w zależności od typu i
gęstości przenoszonego materiału. W celu bezpiecznego
przenoszenia materiału i uniknięcia uszkodzenia
maszyny, osprzęt dodatkowy (lub łyżka) powinien
pracować pod pełnym obciążeniem bez przekraczania
znamionowej nośności operacyjnej ładowarki. Niepełne
ładunki utrudniają kierowanie.

Widły paletowe

Rysunek 82

Maksymalny ładunek, który można przenosić za pomocą
wideł paletowych podano na naklejce umieszczonej na
ramie wideł paletowych (1) [Rysunek 82].

Skonsultuj się z dystrybutorem sprzętu Bobcat w celu
uzyskania informacji dotyczącej kontroli, konserwacji i
wymiany wideł paletowych. Skonsultuj się z
dystrybutorem sprzętu Bobcat w sprawie znamionowej
nośności operacyjnej w przypadku używania wideł
paletowych oraz innego dostępnego osprzętu.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Nie przekraczaj znamionowej nośności operacyjnej.
Przeciążenie może spowodować wywrotkę albo
utratę panowania nad maszyną.

W-2053-0903

B-16251

ŻLE

B-17255

1

Ładunek zmienia się 
wraz z używanym 

modelem wideł 
paletowych.
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OSPRZĘT DODATKOWY (C. D.)

Instalacja i demontaż osprzętu (Bob-Tach z dźwignią 
ręczną)

System Bob-Tach służy do szybkiej wymiany łyżek i
osprzętu dodatkowego. Patrz właściwa instrukcja obsługi
i konserwacji osprzętu dodatkowego odnośnie montażu
innych typów osprzętu.

Rysunek 83

Montaż

Pociągnij dźwignie Bob-Tach do końca do góry (1)
[Rysunek 83]. 

Wsiądź do ładowarki i wykonaj PROCEDURĘ PRZED
URUCHOMIENIEM. (Patrz PROCEDURA-PRZED
URUCHOMIENIEM na stronie 33.)

Uruchom silnik, naciśnij klawisz PRESS TO OPERATE
LOADER, zwolnij hamulec postojowy.

Opuść ramiona ładowarki i przechyl Bob-Tach do przodu.

Jedź ładowarką, dopóki górna krawędź Bob-Tach nie
znajdzie się całkowicie pod górnym kołnierzem łyżki
[Rysunek 83] (albo innego osprzętu). Sprawdź czy
dźwignie Bob-Tach nie uderzają o łyżkę.

Rysunek 84

Przechyl Bob-Tach w tył dopóki krawędź tnąca łyżki (lub
innego osprzętu) nie będzie lekko uniesiona, aby
sprawdzić, czy rama montażowa przylega ściśle do
Bob-Tach [Rysunek 84].

Wyłącz silnik i wysiądź z ładowarki. (Patrz
ZATRZYMYWANIE SILNIKA I WYSIADANIE Z
ŁADOWARKI na stronie 42.)

OSTRZEŻENIE
Zanim opuścisz stanowisko operatora:
• Opuść ramiona ładowarki, ustaw osprzęt równo

na ziemi.
• Wyłącz silnik.
• Załącz hamulec postojowy.
• Unieś pałąk ochronny.
• Przesuń joysticki do POŁOŻENIA NEUTRALNEGO,

aby mieć pewność, że funkcje napędu jazdy i
hydrauliki są wyłączone. System pałąka
ochronnego musi wyłączać te funkcje, gdy pałąk
ochronny jest uniesiony. Przeprowadź naprawę
systemu, jeżeli sterowanie nie zostaje wyłączone.

W-2400-0501

P-31238

1

P-31239
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OSPRZĘT DODATKOWY (C. D.)

Instalacja i demontaż osprzętu (Bob-Tach z dźwignią 
ręczną) (c. d.)

Montaż (c. d.)

Rysunek 85

Przesuwaj dźwignie Bob-Tach w dół, dopóki nie znajdą
się w położeniu zablokowanym (1) [Rysunek 85] (kliny
całkowicie wysunięte).

Rysunek 86

Kliny (1) muszą przechodzić przez otwory (2)
[Rysunek 86] w ramie montażowej łyżki (albo innego
osprzętu), pewnie mocując łyżkę do Bob-Tach.

OSTRZEŻENIE
Kliny Bob-Tach muszą przechodzić przez otwory w
osprzęcie. Dźwignia / dźwignie muszą być
opuszczone do końca i zablokowane. Niewłaściwe
zamocowanie klinów może doprowadzić do
odłączenia się osprzętu, powodując obrażenia albo
śmierć.

W-2102-0497

P-31241
1

P-31233

1

P-31237

2
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OSPRZĘT DODATKOWY (C. D.)

Instalacja i demontaż osprzętu (Bob-Tach z dźwignią 
ręczną) (c. d.)

Demontaż

Opuść ramiona ładowarki i ustaw osprzęt równo na
ziemi. Opuść lub wyłącz podłączony sprzęt hydrauliczny.

Wyłącz silnik i wysiądź z ładowarki. (Patrz
ZATRZYMYWANIE SILNIKA I WYSIADANIE Z
ŁADOWARKI na stronie 42.)

OSTRZEŻENIE
Zanim opuścisz stanowisko operatora:
• Opuść ramiona ładowarki, ustaw osprzęt równo

na ziemi.
• Wyłącz silnik.
• Załącz hamulec postojowy.
• Unieś pałąk ochronny.
• Przesuń joysticki do POŁOŻENIA NEUTRALNEGO,

aby mieć pewność, że funkcje napędu jazdy i
hydrauliki są wyłączone. System pałąka
ochronnego musi wyłączać te funkcje, gdy pałąk
ochronny jest uniesiony. Przeprowadź naprawę
systemu, jeżeli sterowanie nie zostaje wyłączone.

W-2400-0501

Rozłącz wiązkę elektryczną, podłączenie wody i układ
hydrauliczny osprzętu od ładowarki. (Patrz Redukcja
ciśnienia w pomocniczym układzie hydraulicznym
(ładowarka i osprzęt dodatkowy) na stronie 29.)

Rysunek 87

Pociągnij dźwignie Bob-Tach [Rysunek 87] do końca do
góry.

OSTRZEŻENIE
Dźwignie Bob-Tach są odciągane sprężyną. Trzymaj
dźwignię pewnie i zwalniaj powoli. Zignorowanie
ostrzeżenia może spowodować obrażenia.

W-2054-1285

Wsiądź do ładowarki.

Wykonaj PROCEDURĘ PRZED URUCHOMIENIEM.
(Patrz PROCEDURA-PRZED URUCHOMIENIEM na
stronie 33.)

Uruchom silnik, naciśnij klawisz PRESS TO OPERATE
LOADER, zwolnij hamulec postojowy.

Rysunek 88

Przechylaj Bob-Tach do przodu i odjedź ładowarką od
łyżki lub innego osprzętu [Rysunek 88].

P-31240

P-31238
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OSPRZĘT DODATKOWY (C. D.)

Instalacja i demontaż osprzętu (Power Bob-Tach)

Maszyna może być wyposażona w Power Bob-Tach.

Montaż

System Bob-Tach służy do szybkiej wymiany łyżek i
osprzętu dodatkowego. Patrz właściwa instrukcja obsługi
i konserwacji osprzętu dodatkowego odnośnie montażu
innych typów osprzętu.

Wykonaj PROCEDURĘ PRZED URUCHOMIENIEM.
(Patrz PROCEDURA-PRZED URUCHOMIENIEM na
stronie 33.)

Uruchom silnik, naciśnij klawisz PRESS TO OPERATE
LOADER, zwolnij hamulec postojowy.

Opuść ramiona ładowarki i przechyl Bob-Tach do przodu.

Rysunek 89

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BOB-TACH “WEDGES
UP” (na przednim panelu) (1) (Front Panel) dopóki
dźwignie (2) [Rysunek 89] nie będą w położeniu
odblokowanym (kliny całkowicie uniesione).

Rysunek 90

Jedź ładowarką, dopóki górna krawędź Bob-Tach nie
znajdzie się całkowicie pod górnym kołnierzem łyżki
[Rysunek 90] (albo innego osprzętu). Sprawdź czy
dźwignie Bob-Tach nie uderzają o łyżkę.

P-31236

2

1

B-15993S

P-31231
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OSPRZĘT DODATKOWY (C. D.)

Instalacja i demontaż osprzętu (Power Bob-Tach) 
(c. d.)

Montaż (c. d.)

Rysunek 91

Przechylaj Bob-Tach do tyłu dopóki krawędź tnąca łyżki
(albo innego osprzętu) nie uniesie się lekko nad ziemię
[Rysunek 91].

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BOB-TACH “WEDGES
UP” (1) [Rysunek 89] (przedni panel), aby upewnić się,
że dźwignie są do końca uniesione.

UWAGA: System Power Bob-Tach utrzymuje w
sposób ciągły olej pod ciśnieniem, tak, aby
utrzymywać kliny w położeniu
sprzęgniętym i zapobiec odłączeniu
osprzętu. Ponieważ kliny mogą powoli
opuszczać się, może być konieczne
ponowne użycie przycisku (WEDGES UP),
aby mieć pewność, że przed montażem
osprzętu obydwa kliny są całkowicie
uniesione.

Rysunek 92

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BOB-TACH “WEDGES
DOWN” (przedni panel sterowania) (1) dopóki dźwignie
nie będą w położeniu zablokowanym (2) [Rysunek 92]
(kliny całkowicie zablokowane).

Kliny (3) [Rysunek 92] muszą przechodzić przez otwory
w ramie montażowej łyżki (albo osprzętu), pewnie
mocując łyżkę do Bob-Tach.

OSTRZEŻENIE
Kliny Bob-Tach muszą przechodzić przez otwory w
osprzęcie. Dźwignia / dźwignie muszą być
opuszczone do końca i zablokowane. Niewłaściwe
zamocowanie klinów może doprowadzić do
odłączenia się osprzętu, powodując obrażenia albo
śmierć.

W-2102-0497

P-31232

P-31235

2

1

P-31233

3

P-31233

B-15993S
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OSPRZĘT DODATKOWY (C. D.)

Instalacja i demontaż osprzętu (Power Bob-Tach) 
(c. d.)

Demontaż

Opuść ramiona ładowarki i ustaw osprzęt równo na
ziemi. Opuść lub wyłącz podłączony sprzęt hydrauliczny.

Jeśli osprzęt wymaga rozłączenia od ładowarki
przewodów elektrycznych, wodnych lub hydraulicznych:

1. Wyłącz silnik i wysiądź z ładowarki. (Patrz
ZATRZYMYWANIE SILNIKA I WYSIADANIE Z
ŁADOWARKI na stronie 42.)

OSTRZEŻENIE
Zanim opuścisz stanowisko operatora:
• Opuść ramiona ładowarki, ustaw osprzęt równo

na ziemi.
• Wyłącz silnik.
• Załącz hamulec postojowy.
• Unieś pałąk ochronny.
• Przesuń joysticki do POŁOŻENIA NEUTRALNEGO,

aby mieć pewność, że funkcje napędu jazdy i
hydrauliki są wyłączone. System pałąka
ochronnego musi wyłączać te funkcje, gdy pałąk
ochronny jest uniesiony. Przeprowadź naprawę
systemu, jeżeli sterowanie nie zostaje wyłączone.

W-2400-0501

2. W zależności od rodzaju osprzętu rozłącz wiązkę
elektryczną, podłączenie wody i układ hydrauliczny
od ładowarki. (Patrz Redukcja ciśnienia w
pomocniczym układzie hydraulicznym (ładowarka i
osprzęt dodatkowy) na stronie 29.)

3. Wykonaj PROCEDURĘ PRZED URUCHOMIENIEM.
(Patrz PROCEDURA-PRZED URUCHOMIENIEM na
stronie 33.)

4. Uruchom silnik, naciśnij klawisz PRESS TO
OPERATE LOADER, zwolnij hamulec postojowy.

Rysunek 93

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik BOB-TACH “WEDGES
UP" (przedni panel sterowania osprzętem) (1)
[Rysunek 93], dopóki kliny nie będą całkowicie
uniesione.

Rysunek 94

Przechylaj Bob-Tach do przodu i odjedź ładowarką od
łyżki lub innego osprzętu [Rysunek 94].

UWAGA: System Power Bob-Tach utrzymuje w
sposób ciągły olej pod ciśnieniem, tak, aby
utrzymywać kliny w położeniu
sprzęgniętym i zapobiec odłączeniu
osprzętu. Ponieważ kliny mogą powoli
opuszczać się, może być konieczne
ponowne użycie przycisku (WEDGES UP),
aby mieć pewność, że przed demontażem
osprzętu obydwa kliny są całkowicie
uniesione.

P-31236

1

B-15993S

P-31231
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PROCEDURY OPERATORSKIE

Skontroluj obszar roboczy

Przed rozpoczęciem pracy skontroluj obszar roboczy pod
kątem ewentualnych niebezpieczeństw.

Poszukaj ostrych spadków lub nierównego terenu.
Należy zlokalizować i oznaczyć instalacje podziemne
(gaz, woda, kanalizacja, nawadnianie itp.).

Usuń przedmioty i inne materiały konstrukcyjne, które
mogą uszkodzić ładowarkę lub spowodować obrażenia.

Operowanie z pełną łyżką

Pracując na drodze publicznej lub autostradzie, zawsze
przestrzegaj obowiązujących przepisów. Przykład:
Konieczne może okazać się kierunkowskazy lub
oznakowanie dla wolno poruszających się pojazdów.

Zawsze rozgrzewaj silnik i układ hydrostatyczny przed
przystąpieniem do pracy.

WAŻNE
Maszyny rozgrzewane przy umiarkowanych obrotach
silnika i pod małym obciążeniem pracują dłużej.

I-2015-0284

Operuj ładowarką na pełnych obrotach silnika w celu
uzyskania maksymalnej mocy. Przesuwaj dźwignie
sterownicze o niewielki skok, aby powoli operować
ładowarką.

Nowi operatorzy muszą operować ładowarką na otwartej
przestrzeni, bez osób postronnych. Operuj urządzeniami
sterowniczymi dopóki nie będziesz w stanie
manewrować ładowarką w sposób sprawny i bezpieczny,
w każdych warunkach miejsca pracy.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

• Utrzymuj ramiona łyżki możliwie jak najniżej.
• Nie jedź i nie zawracaj maszyną z uniesionymi

ramionami łyżki.
• Zakręcaj na płaskim terenie.
• Jedź w górę i w dół stoków, nigdy w poprzek.
• Utrzymuj ciężki koniec maszyny skierowany w

górę stoku.
• Nie przeciążaj maszyny.
Ignorowanie ostrzeżeń może spowodować zarycie
albo koziołkowanie maszyny skutkując obrażeniami
albo śmiercią.

W-2018-1187

Rysunek 95

Rysunek 96

Jeżeli łyżka jest pełna, podjeżdżaj pod górę albo zjeżdżaj
w dół tak, aby cięższy koniec maszyny był skierowany w
górę stoku [Rysunek 95] i [Rysunek 96].

B-16266Jazda pod górę

Z PEŁNĄ ŁYŻKĄ

B-16262Jazda w dół stoku

Z PEŁNĄ ŁYŻKĄ
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PROCEDURY OPERATORSKIE (C. D.)

Operowanie z pustą łyżką

Rysunek 97

Rysunek 98

Jeżeli łyżka jest pusta, podjeżdżaj pod górę albo zjeżdżaj
w dół tak, aby cięższy koniec maszyny był skierowany w
górę stoku [Rysunek 97] i [Rysunek 98].

Unoś łyżkę tylko na tyle, aby omijać przeszkody na
nierównym terenie.

B-15540
Jazda w dół stoku

Z PUSTĄ ŁYŻKĄ

B-15517Jazda pod górę

Z PUSTĄ ŁYŻKĄ
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PROCEDURY OPERATORSKIE (C. D.)

Napełnianie pustej łyżki

Napełnianie

Rysunek 99

Rysunek 100

Opuść ramiona ładowarki do końca (1) [Rysunek 99].

Przechylaj łyżkę do przodu (2) [Rysunek 99], dopóki
krawędź tnąca łyżki nie znajdzie się na ziemi.

Powoli przesuwaj łyżkę do przodu (1) [Rysunek 100]
zagłębiając ją w materiał. Przechyl łyżkę do tyłu (2)
[Rysunek 100] do końca, gdy łyżka napełni się.

Wycofaj (3) [Rysunek 100] ładowarkę z materiału.

OSTRZEŻENIE
Ładowania, wyładunku i zawracania dokonuj na
płaskim, równym terenie. Nie przekraczaj
znamionowej nośności operacyjnej podanej na
oznaczeniu (naklejce) w kabinie. Ignorowanie
ostrzeżeń może spowodować zarycie albo
koziołkowanie maszyny skutkując obrażeniami albo
śmiercią.

W-2056-0903

Opróżnianie

Rysunek 101

Utrzymuj łyżkę na małej wysokości podczas przejazdu do
miejsca, w którym chcesz opróżnić łyżkę.

Unieś ramiona ładowarki (1) [Rysunek 101].
Wypoziomuj łyżkę (2) [Rysunek 101] unosząc ramiona
ładowarki tak, aby zapobiec wypadaniu materiału z łyżki.

Jedź powoli do przodu (3) [Rysunek 101] dopóki łyżka
nie znajdzie się nad wierzchem skrzyni albo pojemnika
ciężarówki.

Opróżnij łyżkę (2) [Rysunek 101]. Jeżeli cały materiał
znajduje się blisko burty ciężarówki albo pojemnika, użyj
funkcji przechyłu łyżki, aby przesunąć materiał na drugą
stronę.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie zrzucaj materiału nad przeszkodą np. nad
słupem, który mógłby przedostać się do kabiny
operatora. Maszyna mogłaby przewrócić się do
przodu powodując obrażenia lub śmierć.

W-2057-0694

B-16267

B-21973

1

2

P-24820 P-24802

2

B-16273

B-21974

1

3

P-24820 P-24802

B-16259

B-21975

3

P-24820 P-24802

1 2
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PROCEDURY OPERATORSKIE (C. D.)

Wyrównywanie gruntu z wykorzystaniem położenia 
pływania

Rysunek 102

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Pływanie" (1), gdy
joystick znajduje się w pozycji neutralnej. Opuszczając
ramiona ładowarki (2) [Rysunek 102] zwolnij przycisk
pływania.

Przechyl łyżkę do przodu (3) [Rysunek 102], aby
zmienić położenie krawędzi tnącej łyżki.

Jeżeli łyżka będzie przechylona bardziej do przodu, siła
nacisku krawędzi tnącej będzie większa i można
przemieścić większą ilość luźnego materiału.

Jedź ładowarką do tyłu (4) [Rysunek 102], aby
wyrównać luźny materiał.

Aby wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk pływania albo
unieś ramiona ładowarki (5) [Rysunek 102].

WAŻNE
Nigdy nie jedź do przodu, gdy sterowanie hydrauliki
ramion ładowarki jest w położeniu pływania.

I-2005-1285

Kopanie i zasypywanie wykopu

Kopanie

Rysunek 103

Opuść ramiona ładowarki do końca (1). Ułóż krawędź
tnącą łyżki na ziemi (2) [Rysunek 103].

Jedź powoli do przodu (3) wciąż przechylając łyżkę w
dół (2) [Rysunek 103], dopóki nie wbije się w ziemię.

Unieś lekko krawędź tnącą (4), aby zwiększyć siłę
napędu i utrzymuj równą głębokość kopania. Jedź do
przodu dopóki łyżka nie napełni się. Jeżeli ziemia jest
twarda, unoś i opuszczaj krawędź tnącą (2 i 4)
[Rysunek 103] jadąc powoli do przodu.

Przechyl łyżkę do tyłu (4) [Rysunek 103] możliwie jak
najdalej, gdy łyżka napełni się.

Napełnianie

Rysunek 104

Opuść ramiona ładowarki (1) i połóż krawędź tnącą łyżki
na ziemi. Jedź do przodu (2) [Rysunek 104] do krawędzi
wykopu, aby zepchnąć materiał do wykopu.

Przechyl łyżkę do przodu (3) [Rysunek 104], gdy tylko
znajdzie się poza krawędzią wykopu.

W razie potrzeby unieś ramiona ładowarki, aby opróżnić
łyżkę.
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HOLOWANIE ŁADOWARKI

Procedura

Z uwagi na konstrukcję ładowarki nie ma zalecanej
procedury holowania.

• Ładowarkę można podnieść na pojazd transportowy.

• Ładowarkę można przesunąć na krótką odległość w
celu wykonania obsługi serwisowej (PRZYKŁAD:
Wprowadzanie na pojazd transportowy) bez
uszkodzenia układu hydrostatycznego. (Koła nie
będą się obracać.) Opony mogą nieznacznie się
zużywać podczas przesuwania ładowarki na
zasadzie poślizgu.

Łańcuch holowniczy (albo lina) musi mieć udźwig
nominalny równy 1 i 1/2 ciężaru ładowarki. (Patrz Ciężar
na stronie 134.)
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PODNOSZENIE ŁADOWARKI

Podnoszenie jednopunktowe

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

• Przed podniesieniem sprawdź elementy
mocujące zaczepu jednopunktowego i kabiny
operatora.

• Zmontuj przednie elementy mocujące kabiny w
sposób pokazany w niniejszej instrukcji.

• Podczas podnoszenia maszyny zabronione jest
przebywanie pasażerów w kabinie lub osób
postronnych w promieniu mniejszym niż 5 m.

W-2007-0497

Ładowarkę można podnosić za pomocą zaczepu
jednopunktowego, który jest dostępny w postaci zestawu
u dystrybutora ładowarek Bobcat.

Rysunek 105

Zamontuj zestaw w sposób podany w instrukcji
dołączonej do zestawu i zamocuj zawiesie w pokazany
sposób [Rysunek 105].

Zaczep jednopunktowy, dostarczany przez Bobcat,
przeznaczony jest do podnoszenia i unoszenia ładowarki
Bobcat bez naruszania funkcji ROPS / FOPS kabiny
operatora.

Podnoszenie czteropunktowe

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

• Przed podniesieniem sprawdź elementy
mocujące czterech zaczepów.

• Podczas podnoszenia maszyny zabronione jest
przebywanie pasażerów w kabinie lub osób
postronnych w promieniu mniejszym niż 5 m.

W-2160-0694

Ładowarkę można podnosić za pomocą zaczepu
czteropunktowego, który jest dostępny w postaci zestawu
u dystrybutora ładowarek Bobcat. Zestaw montażowy
osprzętu koparki musi także być zamontowany, aby
zapewnić zaczepy do podnoszenia z przodu ładowarki.

Rysunek 106

Zamocuj liny albo łańcuchy do zaczepów [Rysunek 106].TS-1998B

TS-1998A
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TRANSPORT ŁADOWARKI NA PRZYCZEPIE

Załadunek i rozładunek

OSTRZEŻENIE
UNIKAJ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Do załadunku maszyny na pojazd transportowy
konieczne są właściwie skonstruowane pochylnie o
odpowiedniej wytrzymałości, dostosowanej do
ciężaru maszyny. Drewniane pochylnie mogą się
załamać powodując obrażenia.

W-2058-0807

Upewnij się, że pojazdy transportowy i holujący
posiadają rozmiary i nośność odpowiednie do masy
ładowarki. (Patrz Ciężar na stronie 134.)

Rysunek 107

Ładowarkę z pustą łyżką albo bez osprzętu należy
ładować tyłem na pojazd transportowy [Rysunek 107].

Tył przyczepy musi być zablokowany albo
podtrzymywany (1) [Rysunek 107] podczas załadunku
albo wyładunku ładowarki tak, aby zapobiec uniesieniu
przodu przyczepy.

Mocowanie

Rysunek 108

Zastosuj niżej opisaną procedurę mocowania ładowarki
Bobcat do pojazdu transportowego tak, aby zapobiec
przemieszczaniu się ładowarki w razie nagłego
hamowania albo jazdy po pochyłościach [Rysunek 108].

• Opuść łyżkę albo osprzęt na podłogę.
• Wyłącz silnik.
• Załącz hamulec postojowy.
• Załóż łańcuchy na przednie i tylne zaczepy ładowarki

[Rysunek 108].
• Zamocuj każdy koniec łańcucha do pojazdu

transportowego.

P-31914A

1

P-31826A

P-64082P-31228
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BEZPIECZEŃSTWO KONSERWACJI
Przed przystąpieniem do obsługi serwisowej lub operowania maszyną należy
zapoznać się z instrukcjami. Należy przeczytać i zrozumieć "Instrukcję obsługi i
konserwacji", "Podręcznik operatora" oraz oznaczenia (naklejki) na maszynie. Stosuj
się do ostrzeżeń i instrukcji w podręcznikach podczas wykonywania napraw,
regulacji albo obsługi serwisowej. Sprawdzaj poprawność działania po wykonaniu
regulacji, napraw albo obsługi serwisowej. Nieprzeszkoleni operatorzy oraz
postępowanie niezgodne z instrukcjami może stać się przyczyną obrażeń albo
śmierci.

Znak ostrzegawczy: Znak ten razem z ostrzeżeniem słownym oznacza: “Ostrzeżenie, bądź czujny! W grę
wchodzi Twoje bezpieczeństwo!" Zapoznaj się dokładnie z opisem niebezpieczeństwa.

Nigdy nie wykonuj operacji
serwisowych ładowarki Bobcat o
sterowaniu burtowym bez instrukcji.

Stosuj właściwą procedurę w celu
podnoszenia lub opuszczania kabiny
operatora.

Czyszczenie i konserwacja konieczne
są każdego dnia.

Zapewniaj dobrą wentylację szlifując
albo malując części.
Noś maskę przeciwpyłową podczas
szlifowania malowanych części. Mogą
wytwarzać się toksyczne pyły albo
gazy.
Unikaj wypływów spalin, które mogą
spowodować śmierć bez ostrzeżenia.
Układ wylotowy musi być dokładnie
uszczelniony.

Odłączenie albo zluzowanie
dowolnego przewodu hydraulicznego,
węża, złączki, podzespołu albo
uszkodzenie części może spowodować
opadnięcie ramion łyżki. Nie przechodź
pod uniesionymi ramionami łyżki, jeżeli
ramiona nie zostały zabezpieczone
zatwierdzonym urządzeniem
podtrzymującym. Wymień go, jeżeli
jest uszkodzony.

Nigdy nie pracuj przy ładowarce z
uniesionymi ramionami łyżki, jeżeli
ramiona nie zostały zabezpieczone
zatwierdzonym urządzeniem
podtrzymującym. Wymień w razie
uszkodzenia.
Nigdy nie modyfikuj wyposażenia i nie
używaj osprzętu niezatwierdzonego
przez Bobcat Company.

Wyłącz i ochłodź silnik oraz oczyść go
z materiałów łatwopalnych przed
sprawdzeniem poziomu płynów.
Nie wykonuj operacji serwisowych ani
nie reguluj ładowarki gdy silnik
pracuje, chyba że przewiduje to
niniejsza instrukcja.
Unikaj zetknięcia z płynem
hydraulicznym albo olejem
napędowym wypływającym pod
ciśnieniem. Płyny te mogą przedostać
się do skóry lub oczu.
Nie tankuj paliwa do zbiornika, gdy
silnik pracuje, paląc papierosy albo w
pobliżu otwartego ognia.

Trzymaj ciało, biżuterię i ubranie w
bezpiecznej odległości od ruchomych
części, styków elektrycznych, gorących
części i spalin.
Noś okulary ochronne aby
zabezpieczyć się przed kwasem z
akumulatorów, napiętymi sprężynami,
płynami pod ciśnieniem i latającymi
fragmentami, kiedy pracują silniki albo
używane są narzędzia. Noś okulary
ochronne zatwierdzone dla danego
typu spawania.
Tylne drzwi pozostawiaj zamknięte, za
wyjątkiem czynności obsługowych.
Zamknij i zarygluj drzwi przed
przystąpieniem do pracy ładowarką.

Akumulatory ołowiowe wytwarzają
gazy palne i wybuchowe..
Nie dopuszczaj do zetknięcia z
akumulatorem łuku elektrycznego,
iskier, płomienia oraz zapalonych
papierosów.
Akumulatory zawierają kwas, który
przy zetknięciu z nim parzy oczy lub
skórę. Noś odzież ochronną. W razie
zetknięcia kwasu z ciałem, zmyj
skażone miejsca dużą ilością wody. W
razie dostania się do oczu, przemyj
dużą ilością wody i skorzystaj
natychmiast z porady lekarza.

Procedury obsługowe opisane w "Instrukcji obsługi i konserwacji" mogą być wykonywane przez właściciela / operatora bez
specjalnego przeszkolenia technicznego. Procedury obsługowe, które nie są opisane w "Instrukcji obsługi i konserwacji" muszą
być wykonywane TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL SERWISOWY BOBCAT. Zawsze używaj oryginalnych
części zamiennych Bobcat. MSW14-0805

OSTRZEŻENIE
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HARMONOGRAM KONSERWACJI

Karta

Konserwację zapobiegawczą należy wykonywać w regularnych odstępach czasu. Zaniedbanie tego spowoduje
nadmierne zużycie i szybkie wystąpienie usterek. Harmonogram konserwacji jest przewodnikiem w zakresie prawidłowej
konserwacji ładowarki Bobcat.

■ Lub co 12 miesięcy.
❏ Sprawdzaj co 8-10 godzin pracy przez pierwsze 24 godziny, następnie co 50 godzin pracy.
▲ Wykonać po pierwszych 50 godzinach pracy, następnie wg harmonogramu.
✶ Olej i filtr należy wymieniać co 100 godzin w przypadku pracy w ciężkich warunkach.
● Wymień wkład filtra hydraulicznego / hydrostatycznego po pierwszych 50 godzinach pracy, następnie po pojawieniu się kodu serwisowego [M0217] lub wg

harmonogramu.
❍ Wykonać po pierwszych 500 godzinach pracy, następnie wg harmonogramu.

HARMONOGRAM KONSERWACJI GODZINY

JEDNOSTKA WYMAGANE CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE
8-10 50 100

■    
250

■    
500

■    
1000

Olej w silniku Sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnić. Nie przepełniaj.

Filtr powietrza silnika i układ dolotowy Sprawdzić panel wyświetlacza. Obsługę wykonywać tylko w razie potrzeby. Sprawdzić czy 
nie ma nieszczelności i uszkodzonych części.

Układ chłodzenia silnika Oczyścić ze śmieci chłodnicę oleju, chłodnicę silnika i kratkę. Sprawdzić poziom płynu w 
ZIMNYM silniku i w razie potrzeby uzupełnić gotową mieszaniną.

Filtr paliwa Spuścić wodę z filtra.

Ramiona ładowarki, siłowniki, przeguby 
Bob-Tach i kliny oraz siłowniki sterowania

Nasmarować uniwersalnym smarem litowym.

Opony Sprawdzić stan opon oraz ciśnienie w ogumieniu. Pompuj opony do MAKSYMALNEGO 
ciśnienia podanego na bocznej ściance opony. 

Pas bezpieczeństwa, pałąk ochronny, 
zwijacze pasa bezpieczeństwa

Sprawdzić stan pasa bezpieczeństwa. W razie potrzeby oczyścić albo wymienić zwijacze 
pasa bezpieczeństwa. Sprawdzić poprawność działania pałąka ochronnego. Usunąć brud i 
śmieci z ruchomych części.

System blokady sterowania Bobcat (BICS) Sprawdzić poprawność działania. Funkcje podnoszenia i przechyłu NIE MOGĄ działać, gdy 
podniesiony jest pałąk ochronny. Patrz szczegółowe informacje w niniejszej instrukcji.

Oznakowania ostrzegawcze i nakładki 
antypoślizgowe

Sprawdzić stan oznaczeń (naklejek) i nakładek antypoślizgowych. Wymienić oznaczenia 
albo nakładki antypoślizgowe, które są uszkodzone lub zużyte.

Kabina operatora Sprawdzić śruby mocujące, podkładki i nakrętki. Sprawdzić stan kabiny.

Wskaźniki i kontrolki Sprawdzić działanie wszystkich wskaźników i kontrolek.

Grzejnik i filtry klimatyzacji (jeżeli jest) W razie potrzeby oczyść albo wymień filtry.

Płyn w układach hydraulicznych, węże i 
przewody rurowe

Sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnić. Sprawdzić czy nie ma uszkodzeń lub 
przecieków. W razie potrzeby naprawić lub wymienić.

Przekładnie napędu jazdy (Skrzynia 
łańcuchowa)

Sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnić.

Hamulec postojowy i joysticki Sprawdzić poprawność działania. W razie potrzeby naprawić albo wyregulować.

Nakrętki kół Sprawdzić, czy nakrętki nie są poluzowane i dokręcić prawidłowym momentem. (Patrz 
KONSERWACJA OPON)

❏

Tłumik z chwytaczem iskier Oczyścić komorę iskrową.

Akumulator Sprawdzić przewody, połączenia i poziom elektrolitu. W razie potrzeby dolać wody 
destylowanej.

Filtr paliwa Wymienić wkład filtra.

Czopy skrętne sterowania Nasmarować uniwersalnym smarem litowym.

Silnik / Hydro. Pasek napędowy Sprawdzić czy nie jest zużyty albo uszkodzony. Sprawdzić zderzak ramienia napinacza. ▲

Pasy napędowe (alternatora, klimatyzacji, 
pompy wody)

Sprawdzić stan i naprężenie. W razie potrzeby wyregulować lub wymienić.

System blokady sterowania Bobcat (BICS) Sprawdzić działanie sterowania obejściowego ramienia ładowarki.

Olej silnikowy i filtr oleju silnikowego Wymień olej i filtr. ▲ ✶

Filtr hydrauliczny / hydrostatyczny, filtr 
zasilania, filtr zaworu sterującego, 
odpowietrznik zbiornika

Wymień filtr hydrauliczny / hydrostatyczny, filtr zasilania, filtr zaworu sterującego i korek 
odpowietrznika zbiornika.

●

Przekładnie napędu jazdy (Skrzynia 
łańcuchowa)

Wymienić olej.

Zbiornik hydrauliki Wymienić olej.

Filtr spustowy przekładni Wymienić filtry. ▲

Łożyska koła i wypusty zewnętrzne Przełóż łożyska koła. Nasmaruj wewnętrzne wypusty w jarzmie piasty koła. (Wykonuje 
wyłącznie serwis sprzedawcy)

Zawory silnika Wyregulować zawory silnika. ❍

Temperatura płynu w układzie chłodzenia 
silnika

Wymienić płyn chłodzący. Co 2 lata

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do obsługi serwisowej lub operowania maszyną konieczne jest
zapoznanie się z instrukcjami. Należy przeczytać i zrozumieć "Instrukcję obsługi i
konserwacji", "Podręcznik operatora" oraz oznaczenia (naklejki) na maszynie. Stosuj się
do ostrzeżeń i instrukcji w podręcznikach podczas wykonywania napraw, regulacji albo
obsługi serwisowej. Sprawdzaj poprawność działania po wykonaniu regulacji, napraw
albo obsługi serwisowej. Nieprzeszkoleni operatorzy oraz postępowanie niezgodne z
instrukcjami może stać się przyczyną obrażeń albo śmierci. W-2003-0903
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SYSTEM BLOKADY STEROWANIA BOBCAT (BICS)

Kontrola sterownika BICS (silnik ZATRZYMANY - 
kluczyk w położeniu ON)

Rysunek 109

1. Usiądź w fotelu operatora. Przełącz klucz do
położenia RUN (panel standardowy) lub naciśnij
klawisz RUN / ENTER (panel Delux). Opuść pałąk
ochronny i zwolnij hamulec postojowy. Naciśnij
przycisk PRESS TO OPERATE LOADER (4). Obie
kontrolki BICS™ (1 i 2) [Rysunek 109] [SEAT BAR
and LIFT & TILT VALVE] na lewym panelu muszą być
WYŁĄCZONE. Przycisk PRESS TO OPERATE
LOADER zaświeci się.

2. Unieś pałąk ochronny do końca. Wszystkie trzy
kontrolki BICS™ (1, 2 i 3) [Rysunek 109] [SEAT
BAR, LIFT & TILT VALVE i PARKING BRAKE] na
lewym panelu muszą być WŁĄCZONE. Przycisk
PRESS TO OPERATE LOADER ZGAŚNIE 

Kontrola wyłączania pomocniczego układu 
hydraulicznego (silnik WYŁĄCZONY - kluczyk w 
położeniu ON)

3. Usiądź w fotelu operatora, opuść pałąk ochronny i
naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER (4).
Naciśnij przycisk pomocniczego układu
hydraulicznego (5). Kontrolka pomocniczego układu
hydraulicznego ZAŚWIECI SIĘ (6) [Rysunek 109].
Unieś pałąk ochronny. Kontrolka powinna ZGASNĄĆ.

Kontrola czujnika pałąka ochronnego (silnik 
PRACUJE)

4. Usiądź w fotelu operatora, opuść pałąk ochronny,
włącz hamulec postojowy i zapnij pas bezpieczeństwa.

5. Uruchom silnik, który powinien pracować na niskich
obrotach biegu jałowego. Naciśnij przycisk PRESS
TO OPERATE LOADER. Podczas gdy ramiona
ładowarki będą się podnosić, unieś pałąk ochronny
do końca. Ramiona ładowarki muszą się zatrzymać.
Powtórz czynności używając funkcji przechyłu.

P-76459A
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SYSTEM BLOKADY STEROWANIA BOBCAT (BICS) 
(C. D.)

Kontrola blokady napędu jazdy (silnik PRACUJE)

6. Zapnij pas bezpieczeństwa, zwolnij hamulec
postojowy, naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE
LOADER i unieś pałąk ochronny do końca. Poruszaj
powoli joystickami do przodu i do tyłu. Blokada
NAPĘDU JAZDY powinna być włączona. Opuść
pałąk ochronny. Naciśnij przycisk PRESS TO
OPERATE LOADER.

7. Włącz hamulec postojowy i przesuń joysticki powoli
do przodu i do tyłu. Blokada NAPĘDU JAZDY
powinna być włączona.

UWAGA: Kontrolka HAMULCA POSTOJOWEGO na
lewej tablicy przyrządów pozostanie
WŁĄCZONA, dopóki silnik nie zostanie
uruchomiony, przycisk PRESS TO
OPERATE LOADER naciśnięty, a hamulec
postojowy nie zostanie zwolniony.

Kontrola sterowania obejściowego ramion ładowarki

8. Unieś ramiona ładowarki na wysokość 2 m nad
ziemią. Wyłącz silnik. Obróć pokrętło sterowania
obejściowego ramion w prawo o 1/4 obrotu. Pociągnij
do góry i przytrzymaj pokrętło sterowania
obejściowego ramion dopóki ramiona nie opuszczą
się powoli.

Kontrola wyłączania funkcji podnoszenia i przechyłu 

9. Usiądź w fotelu i zapnij pas bezpieczeństwa. Opuść
pałąk ochronny, uruchom silnik i naciśnij przycisk
PRESS TO OPERATE LOADER.

10. Unieś ramiona ładowarki na wysokość około 2 m nad
ziemią.

11. Przełącz kluczyk do położenia OFF (panel
standardowy), naciśnij przycisk STOP (panel Delux) i
zaczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma.

12. Przełącz klucz do położenia ON (panel standardowy),
naciśnij przycisk RUN / ENTER (panel Delux).
Naciśnij przycisk PRESS TO OPERATE LOADER,
przesuń dźwignię w celu opuszczenia ramion
ładowarki. Ramiona ładowarki nie powinny się
opuścić.

13. Poruszaj przyrządem sterowniczym, aby przechylić
łyżkę (lub osprzęt) do przodu. Łyżka (albo osprzęt)
nie powinna przechylać się do przodu.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

System blokady sterowania Bobcat (BICS) musi
zablokować funkcje podnoszenia, przechylania i
napędu. Jeżeli system nie działa w powyższy
sposób, skontaktuj się z dystrybutorem w sprawie
obsługi serwisowej. NIE WPROWADZAJ ZMIAN DO
SYSTEMU.

W-2151-0394



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
Instrukcja obsługi i konserwacji 68

SYSTEM PAŁĄKA OCHRONNEGO

Opis

System pałąka ochronnego składa się z obrotowego
pałąka z podłokietnikami.

Operator kontroluje użycie pałąka ochronnego. Pałąk
ochronny w dolnym położeniu dopomaga w utrzymaniu
operatora w fotelu.

Kiedy pałąk ochronny jest opuszczony, przycisk PRESS
TO OPERATE LOADER jest naciśnięty, a hamulec
postojowy został zwolniony, można korzystać z funkcji
podnoszenia, przechyłu i napędu jazdy.

Gdy pałąk ochronny jest uniesiony, a funkcje
podnoszenia, przechylania i napędu zostały wyłączone.

Inspekcja

Usiądź w fotelu i zapnij pas bezpieczeństwa. Załącz
hamulec postojowy. Pociągnij pałąk ochronny do końca
w dół. Włącz silnik. Naciśnij przycisk PRESS TO
OPERATE LOADER.

Użyj urządzeń sterowniczych hydrauliki, aby sprawdzić,
czy funkcje podnoszenia i przechyłu działają prawidłowo.
Unieś ramiona ładowarki tak, aby osprzęt znalazł się na
wysokości około 600 mm nad ziemią.

Unieś pałąk ochronny. Poruszaj joystickiem. Siłownik
przechyłu lub podnoszenie nie powinien wydawać
zgrzytających dźwięków. Jeżeli jednak z wysięgnika
dobiega zgrzyt, gdy pałąk ochronny jest podniesiony,
skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wykonania serwisu
maszyny.

Konserwacja

Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI odnośnie do
właściwych okresów międzyobsługowych. (Patrz
HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie 65.)

Rysunek 110

Usuń wszelkie zanieczyszczenia albo brud z przegubów
pałąka za pomocą sprężonego powietrza. Nie smaruj.
Sprawdź wszystkie elementy mocujące. Poprawny
moment dokręcenia śruby (1) wynosi 34-38 Nm. Moment
dokręcenia nakrętki czujnika pałąka bezpieczeństwa
(tylko lewa strona) (2) [Rysunek 110] wynosi 6-8 Nm.

Jeżeli system pałąka ochronnego nie działa prawidłowo,
wymień wszystkie zużyte albo uszkodzone części.
Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych Bobcat.

OSTRZEŻENIE
System pałąka ochronnego musi zablokować
sterowanie podnoszeniem i przechyłem, gdy pałąk
ochronny jest uniesiony. Przeprowadź naprawę
systemu, jeżeli sterowanie hydrauliką nie zostaje
zablokowane.

W-2465-0703

P-24263
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PAS BEZPIECZEŃSTWA

Kontrola i konserwacja

OSTRZEŻENIE
Zaniedbanie prawidłowej kontroli i konserwacji pasa
bezpieczeństwa może spowodować brak
zabezpieczenia ciała operatora i w efekcie poważne
obrażenia albo śmierć.

W-2466-0703

Sprawdzaj codziennie prawidłowe działanie pasa
bezpieczeństwa.

Sprawdzaj szczegółowo system pasa bezpieczeństwa co
najmniej raz do roku albo częściej, jeżeli maszyna
pracuje w ciężkich warunkach otoczenia albo wykonuje
ciężkie prace.

Każdy system pasa bezpieczeństwa należy natychmiast
naprawić albo wymienić, jeżeli widoczne są przecięcia,
wystrzępienia albo anormalne zużycie, znaczące
odbarwienia spowodowane promieniami UV światła
słonecznego, silne zabrudzenie, przetarcie tkaniny pasa,
bądź też uszkodzenia klamry, płytki zatrzasku, zwijacza
(jeżeli jest) albo elementów mocujących, bądź też w razie
wystąpienia innych oczywistych problemów.

Poniższe elementy zaznaczono na [Rysunek 111].

1. Sprawdź tkaninę pasa. Jeżeli system jest
wyposażony w zwijacz, wyciągnij całą taśmę pasa i
sprawdź ją na całej długości. Szukaj miejsc
przeciętych, zużytych, postrzępionych, brudnych i
sztywnych.

2. Sprawdź poprawność działania klamry i zatrzasku.
Sprawdź, czy płytka zatrzasku nie jest nadmiernie
zużyta, odkształcona albo czy klamra nie jest
uszkodzona a obudowa pęknięta.

3. Sprawdź działanie zwijacza pasa (jeżeli jest)
wyciągając taśmę pasa aby ustalić, czy zwijacz
prawidłowo blokuje się oraz rozwija i zwija taśmę
pasa.

4. Sprawdź tkaninę pasa w miejscach wystawionych na
działanie promieni słonecznych (UV) albo
szczególnie zakurzonych lub brudnych. Jeżeli
oryginalny kolor tkaniny pasa w tych miejscach jest
silnie wyblakły i / lub tkanina jest pokryta brudem,
wytrzymałość tkaniny mogła się zmniejszyć.

Skonsultuj się ze sprzedawcą firmy Bobcat w sprawie
autoryzowanych części zamiennych do systemu pasa
bezpieczeństwa.

Rysunek 111

B-22283

1
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WSPORNIK RAMIENIA ŁADOWARKI

Montaż

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie pracuj przy ładowarce z uniesionymi
ramionami łyżki, jeżeli ramiona te nie zostały
zabezpieczone zatwierdzonym urządzeniem
podtrzymującym. Zaniechanie stosowania
zatwierdzonego wspornika ramienia może
spowodować opadnięcie ramion ładowarki albo
osprzętu, powodując obrażenia albo śmierć.

Wykonaj konserwację wspornika ramienia ładowarki
jeżeli jest uszkodzony albo brak w nim części.
Używanie wspornika ramienia ładowarki
uszkodzonego albo niekompletnego może
spowodować opadnięcie ramion ładowarki albo
osprzętu, powodując obrażenia albo śmierć.

W-2572-0407

Odłącz osprzęt od ładowarki. (Patrz Instalacja i
demontaż osprzętu (Bob-Tach z dźwignią ręczną) na
stronie 45) LUB (Patrz Instalacja i demontaż osprzętu
(Power Bob-Tach) na stronie 48).

Rysunek 112

Ustaw podstawki pod tylnymi narożami ramy ładowarki
(wstawka) [Rysunek 112].

Wyprowadź wspornik ramienia ładowarki (1)
[Rysunek 112] z położenia spoczynkowego.

Operator musi siedzieć w fotelu operatora, z zapiętym
pasem bezpieczeństwa i opuszczonym pałąkiem
ochronnym, dopóki wspornik ramienia nie zostanie
zamontowany.

Uruchom silnik i unieś ramiona ładowarki do skrajnego
górnego położenia.

Rysunek 113

Druga osoba powinna zamontować wspornik ramienia
na tłoczysku jednego z siłowników podnoszenia
[Rysunek 113].

Wspornik ramienia musi mocno przylegać do tłoczyska
siłownika. 

Rysunek 114

Opuszczaj powoli ramiona ładowarki, dopóki wspornik
ramienia nie będzie trzymany pomiędzy ramionami
ładowarki i siłownikiem podnoszenia [Rysunek 114].
Zaczepy wspornika ramienia muszą znajdować się pod
cylindrem (wstawka) [Rysunek 114].

P-31266P-43747

1

P-31264

P-31265

P-10136
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WSPORNIK RAMIENIA ŁADOWARKI (C. D.)

Demontaż

Operator musi siedzieć w fotelu operatora, z zapiętym
pasem bezpieczeństwa i opuszczonym pałąkiem
ochronnym, dopóki wspornik ramienia nie zostanie
wyjęty, a ramiona całkowicie opuszczone.

Uruchom silnik i unieś ramiona ładowarki do skrajnego
górnego położenia.

Druga osoba powinna zdemontować wspornik ramienia.

Opuść ramiona ładowarki do skrajnego dolnego
położenia i wyłącz silnik.

Umieść z powrotem wspornik ramienia w położeniu
spoczynkowym i zamocuj za pomocą pokręteł
dociskowych.

Usuń podstawki.
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ZESTAW ALARMU COFANIA

Opis

Maszyna może być wyposażona w zestaw alarmu
cofania. Alarm cofania rozlegnie się, gdy operator
przesunie lewy joystick do tyłu. Lekki ruch lewego
joystick do tyłu jest wymagany w przypadku przekładni
hydrostatycznej zanim rozlegnie się alarm cofania.

Inspekcja

Rysunek 115

Sprawdź, czy naklejka alarmu cofania (1) [Rysunek 115]
nie jest uszkodzona lub czy jej nie brakuje. Wymień w
razie uszkodzenia.

Usiądź w fotelu i zapnij pas bezpieczeństwa. Załącz
hamulec postojowy. Pociągnij pałąk ochronny do końca
w dół. Włącz silnik. Naciśnij przycisk PRESS TO
OPERATE LOADER. Wyłącz hamulec postojowy.

Przesuń lewy joystick do położenia wstecznego. Alarm
cofania musi rozlegać się, gdy wszystkie koła obracają
się do tyłu.

Zestaw alarmu cofania jest usytuowany wewnątrz tylnych
drzwi. 

Rysunek 116

Sprawdź połączenia elektryczne alarmu cofania (1) oraz
wiązkę przewodów (2) [Rysunek 116] pod katem
prawidłowego zamocowania i uszkodzeń. Napraw albo
wymień każdą uszkodzoną część.

UWAGA: Maszyny wyposażone w joysticki nie
posiadają włącznika alarmu cofania i nie
można ich regulować. Skontaktuj się z
dystrybutorem sprzętu Bobcat, aby
uzyskać pomoc serwisową, jeżeli alarm nie
działa.

P-76108

1

P-69346
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KABINA OPERATORA

Opis

Ładowarka Bobcat posiada kabinę operatora (ROPS i
FOPS) jako wyposażenie standardowe, w celu ochrony
operatora przed skutkami wywrotki i spadającymi
przedmiotami. Skonsultuj się z dystrybutorem, jeżeli
kabina operatora została uszkodzona. Należy używać
pasa bezpieczeństwa, jeżeli ochrona ROPS ma być
skuteczna.

ROPS / FOPS - Roll Over protective Structure według
ISO 3471 i Falling Object Protective Structure według
SAESAE J1043 i ISO 3449, poziom I. Poziom II jest
dostępny.

Poziom I

Ochrona przed spadającymi cegłami, małymi blokami
betonu, oraz narzędziami ręcznymi spotykanymi przy
takich pracach jak konserwacja autostrad,
kształtowanie terenu, oraz na innych placach budów.

Poziom II

Ochrona przed spadającymi drzewami, skałami: dla
maszyn pracujących przy oczyszczaniu placów
budowy, rozbiórce wysokich obiektów albo w
leśnictwie.

OSTRZEŻENIE
Nigdy nie modyfikuj kabiny operatora poprzez
spawanie, szlifowanie, wiercenie otworów albo
montaż dodatkowego osprzętu, chyba że otrzymasz
wyraźne instrukcje od firmy Bobcat. Przeróbki kabiny
mogą spowodować utratę ochrony operatora przed
skutkami wywrotki i spadającymi przedmiotami, a w
efekcie obrażenia albo śmierć.

W-2069-0200
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KABINA OPERATORA (C. D.)

Podnoszenie

Zawsze wyłączaj silnik przed podniesieniem albo
opuszczaniem kabiny.

Zatrzymaj ładowarkę na poziomej powierzchni. Opuść
ramiona ładowarki. Jeżeli ramiona ładowarki muszą być
uniesione podczas podnoszenia kabiny operatora,
zamontuj wspornik ramienia. (Patrz WSPORNIK
RAMIENIA ŁADOWARKI na stronie 70.)

Rysunek 117

Ustaw podstawki pod tylną częścią ramy ładowarki
[Rysunek 117].

Rysunek 118

Zdemontuj nakrętki i płytki [Rysunek 118] (z obu stron)
na przednich narożach kabiny operatora.

Rysunek 119

Podnoś powoli poręcz i dół kabiny operatora
[Rysunek 119], dopóki kabina nie znajdzie się w górze i
mechanizm zapadki nie zaskoczy.

P-43747

P-31289P-31288

P-31267
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KABINA OPERATORA (C. D.)

Opuszczanie

Zawsze wyłączaj silnik przed podniesieniem albo
opuszczaniem kabiny.

UWAGA: Zawsze korzystaj z poręczy przy
opuszczaniu kabiny.

Rysunek 120

Pociągnij dół kabiny operatora dopóki nie zatrzyma się
ma mechanizmie zapadki [Rysunek 120].

UWAGA: Ciężar kabiny wzrasta jeżeli wyposażona
jest w urządzenia opcjonalne i dodatkowe,
takie jak drzwi kabiny, grzejnik,
klimatyzator itp. W takich przypadkach
może zajść konieczność lekkiego
uniesienia kabiny z zapadki tak, aby móc
zwolnić zapadkę.

Podtrzymaj kabinę i zwolnij mechanizm zapadki
(wstawka) [Rysunek 120]. Zabierz ręce z mechanizmu
zapadki kiedy kabina znajdzie się poza zderzakiem
zapadki. Używaj obu rąk do opuszczania kabiny do
końca.

OSTRZEŻENIE
ZACISK MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA

Zabierz ręce z mechanizmu zapadki, gdy kabina
znajdzie się poza zderzakiem zapadki.

W-2469-0803

Rysunek 121

Zamontuj nakrętki i płytki (z obu stron) [Rysunek 121].

Dokręć nakrętki momentem 54-61 Nm.

P-31268AN-20120
P-31289P-31288
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KABINA OPERATORA (C. D.)

Czujnik drzwi kabiny

Maszyna może być wyposażona w czujnik drzwi kabiny.

Rysunek 122

Drzwi kabiny mają zamontowany czujnik (1)
[Rysunek 122], który wyłącza zawory podnoszenia i
przechyłu kiedy drzwi są otwarte.

Naklejka jest umieszczona na mechanizmie zamka (2)
[Rysunek 122].

Kontrolka LIFT & TILT VALVE (3) [Rysunek 122]
WYŁĄCZY SIĘ, gdy drzwi będą zamknięte, kluczyk
będzie w pozycji RUN lub po wciśnięty przycisk RUN /
ENTER, pałąk ochronny będzie opuszczony i wciśnięty
będzie klawisz PRESS TO OPERATE LOADER.

Rysunek 123

Kontrolka LIFT & TILT VALVE (3) [Rysunek 122]
WŁĄCZY SIĘ, gdy drzwi będą otwarte, kluczyk będzie w
pozycji RUN lub po wciśnięty przycisk RUN / ENTER,
pałąk ochronny będzie opuszczony i wciśnięty będzie
klawisz PRESS TO OPERATE LOADER.

Komunikat [DOOR] pojawi się na wyświetlaczu
[Rysunek 123].

3

P-68116
P-68115

2
1

S3999A
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TYLNE DRZWI

Otwieranie i zamykanie

Rysunek 124

Sięgnij do szczeliny w tylnych drzwiach i pociągnij uchwyt
zapadki [Rysunek 124].

Pociągnij i otwórz tylne drzwi.

Rysunek 125

Ustaw blokadę drzwi w położeniu aktywnym (1)
[Rysunek 125], aby drzwi pozostały otwarte.

Unieś blokadę drzwi (2) [Rysunek 125], aby zwolnić
blokadę drzwi i umożliwić ich zamknięcie.

Zamknij tylne drzwi.

OSTRZEŻENIE
Tylne drzwi muszą być zamknięte podczas pracy
maszyny. Zaniedbanie tego może spowodować
poważne obrażenia osób postronnych.

W-2020-1285

Regulacja

Rysunek 126

Zaczep zamka drzwi (1) [Rysunek 126] można
regulować na boki w celu zgrania z mechanizmem
zamka drzwi.

Zamknij i zarygluj drzwi przed przystąpieniem do pracy
ładowarką.

P-37015BP-30806

P-16367P-16366

1

2

P-30804
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TYLNA KRATKA

Demontaż

Otwórz tylne drzwi.

Rysunek 127

Unieś i pociągnij tylną kratkę aby wyjąć ją z ładowarki
[Rysunek 127].

Montaż

Dopasuj zaczepy tylnej kratki w szczelinach w ramie
ładowarki [Rysunek 127]. 

Opuść tylną kratkę i zamknij tylne drzwi.

P-31249

P-66784
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OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 
(HVAC)

Maszyna może być wyposażona w układ ogrzewania lub
układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Czyszczenie i konserwacja

Układ ogrzewania oraz układ ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji wymaga regularnej kontroli i konserwacji.
(Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI na
stronie 65.)

Filtry

Rysunek 128

Filtr świeżego powietrza (1) [Rysunek 128] jest
usytuowany pod tylnym oknem na zewnątrz kabiny.
Wyjmij pokrętła dociskowe, obudowę filtra i filtr.

Potrząśnij filtrem albo przedmuchaj powietrzem pod
niskim ciśnieniem aby usunąć brud. Czynność tę można
wykonać kilka razy zanim wymiana filtra stanie się
konieczna. Zamontuj filtr, obudowę filtra i pokrętła
dociskowe.

Rysunek 129

Filtr recyrkulacji (1) [Rysunek 129] jest usytuowany
przed tylnym oknem wewnątrz kabiny. Wyjmij pokrętła
dociskowe, obudowę filtra i filtr.

Potrząśnij filtrem albo przedmuchaj powietrzem pod
ciśnieniem, aby usunąć brud. Czynność tę można
wykonać kilka razy zanim wymiana filtra stanie się
konieczna. Zamontuj filtr strzałkami skierowanymi do
przodu (wstawka) [Rysunek 129], zainstaluj obudowę
filtra i pokrętła dociskowe.

P-48012

1

P-48005
1

P-48008



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
Instrukcja obsługi i konserwacji 80

OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 
(HVAC) (C. D.)

Parownik / Cewka grzejnika

Unieś kabinę operatora. (Patrz Podnoszenie na
stronie 74.)

Rysunek 130

Odkręć śruby pokrywy (1) [Rysunek 130] i zdejmij
pokrywę.

Rysunek 131

Używaj strumienia wody pod niskim ciśnieniem do
usuwania zanieczyszczeń parownika (1) i cewki
grzejnika (2) [Rysunek 131].

Załóż pokrywę i opuść kabinę. (Patrz Opuszczanie na
stronie 75.)

Kondensator

Kondensator należy czyścić razem z chłodnicą oleju i
chłodnicą silnika. (Patrz Czyszczenie na stronie 88.)

Smarowanie klimatyzatora

Uruchom klimatyzator na około 5 minut każdego tygodnia
aby nasmarować jego części wewnętrzne.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli wentylator nie działa albo klimatyzacja nie włącza
się, sprawdź bezpiecznik. (Patrz INSTALACJA
ELEKTRYCZNA na stronie 90.)

Jeżeli system klimatyzacji rozprowadza ciepłe powietrze,
konieczne może być uzupełnienie ładunku czynnika
chłodniczego.

P-76565

1

P-76201
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OBSŁUGA FILTRA POWIETRZA

Wymiana wkładów filtra

Rysunek 132

Rysunek 133

Filtr powietrza należy wymieniać tylko w razie
konieczności. Wskaźnik serwisowy (1) będzie MIGAŁ i
pojawi się kod serwisowy [M0117] (Zapchany filtr
powietrza) na wyświetlaczu (2) po wciśnięciu i
przytrzymaniu przez 2 sekundy klawisza
informacyjnego (3) [Rysunek 132].

Ikona filtra powietrza na panelu Delux ZAŚWIECI SIĘ (1)
[Rysunek 133].

Wymieniaj wewnętrzny filtr przy każdej trzeciej z kolei
wymianie filtra zewnętrznego albo zgodnie z instrukcją.

Zewnętrzny wkład filtra

Rysunek 134

Odkręć nakrętkę skrzydełkową (1) i wyjmij pokrywę
pyłową (2) [Rysunek 134].

Rysunek 135

Wyciągnij filtr zewnętrzny (1) [Rysunek 135] i wyrzuć.

UWAGA: Sprawdź, czy wszystkie powierzchnie
uszczelniające są czyste.

Zamontuj nowy wkład filtra. Wciśnij do końca, aż do
zetknięcia z podstawą obudowy.

Zamontuj pokrywę pyłową i nakrętkę skrzydełkową
[Rysunek 134].

P-76460G
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2
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OBSŁUGA FILTRA POWIETRZA (C. D.)

Wymiana wkładów filtra (c. d.)

Wewnętrzny wkład filtra

Wymieniaj filtr wewnętrzny tylko w następujących
przypadkach:

• Wymieniaj wewnętrzny wkład filtra przy każdej z kolei
trzeciej wymianie filtra zewnętrznego.

• Po wymianie filtra zewnętrznego, uruchom silnik i
wprowadź go na maksymalne obroty. Jeżeli
wyświetlacz LICZNIK GODZIN PRACY / KODÓW
pokaże kod [M0117] (Filtr powietrza zapchany),
wymień wewnętrzny wkład filtra.

Rysunek 136

Wyjmij wewnętrzny wkład filtra (1) [Rysunek 136].

UWAGA: Sprawdź, czy wszystkie powierzchnie
uszczelniające są czyste.

Zamontuj nowy wkład filtra. Wciśnij do końca, aż do
zetknięcia z podstawą obudowy.

Zamontuj zewnętrzny wkład filtra [Rysunek 135].

Rysunek 137

Zamontuj pokrywę pyłową i nakrętkę skrzydełkową (1)
[Rysunek 137].

P-76572
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UKŁAD PALIWOWY

Dane techniczne paliwa

Używaj tylko czystego, wysokiej jakości oleju
napędowego (zimowego lub letniego).

Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące
mieszania paliw, które ma na celu zapobieganie
żelowaniu paliwa w niskich temperaturach:

Należy stosować olej napędowy o minimalnej zawartości
siarki (500 ppm):

Można również stosować paliwa:

• Olej napędowy z bardzo niską zawartością siarki
(15 ppm)

• Olej napedowy z domieszką biokomponentu -
zawartość biokomponentu nie może przekroczyć 5%.
Paliwa te oznacza się symbolem B5. Paliwa B5
muszą spełniać wymagania norm ASTM D975
(standard USA) lub EN590 (standard UE).

Paliwo z dodatkiem biokomponentów.

Biopaliwo ma inne właciwości niż zwykły olej napędowy i
przed jego użyciem należy wiedzieć:

• W niskich temperaturach stosowanie biopaliwa może
doprowadzić do zatkania systemu paliwowego i
utrudniać rozruch.

• Biopaliwa są bardzo dobrym środowiskiem rozwoju
bakterii i innych zanieczyszczeń co powoduje korozję
i zatkanie układu paliwowego.

• Używanie biopaliwa może spowodować
wcześniejsze zużycie części układu paliwowego, w
szczególności zapchanie filtru paliwa i przewodów
paliwowych.

• W skutek tego może nastąpić skrócenie okresów
konserwacji - czyszczenie układu paliwowego i
wymiana filtra i przewodów paliwowych.

• Stosowanie biopaliw zawierających więcej niż 5%
biokomponentów może skrócić żywotność silnika i
węży, rurek, wtryskiwaczy, pompy wtryskiwaczy i
uszczelek.

W przypadku stosowanie biopaliwa należy przestrzegać
następujacych procedur:

• Zbiornik paliwa powinien być zawsze pełen, aby
uniknąć skraplania się w nim wody.

• Korek wlewu paliwa powinien być zawsze dobrze
dokręcony.

• Biopaliwa mogą zniszczyć powierzchnie lakierowane,
plamy na tych powierzchniach powinny być
natychmiast usuwane.

• Przed przystąpieniem do pracy należy codziennie
opróżniać filtr paliwa z wody.

• Nie należy przekraczać okresów wymiany oleju.
Wydłużanie tych okresów może spowodować
uszkodzenie silnika.

• W przypadku, gdy pojazd nie będzię wykorzystywany
przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik z
biopaliwa, napełnić go olejem napędowym, dodać
czynnika stabilizujacego i uruchomić silnik na ok.
30 minut.

UWAGA: Biopaliwa mają krótki okres przechowywania
i nie należy ich przechowywać dłużej niż
3 miesiące.

TEMPERATURA °C (°F) Nr 2 Nr 1

-9° (+15°) 100% 0%

Do -29° (-20°) 50% 50%

Poniżej -29° (-20°) 0% 100%
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UKŁAD PALIWOWY (C. D.)

Napełnianie zbiornika paliwa

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Przed uzupełnieniem paliwa wyłącz silnik i zaczekaj
aż ostygnie. NIE PALIĆ! Ignorowanie ostrzeżeń może
spowodować wybuch albo pożar.

W-2063-0807

Rysunek 138

Odkręć korek wlewu (1) [Rysunek 138].

Rysunek 139

Używaj czystego, autoryzowanego i bezpiecznego
pojemnika do dolewania paliwa o właściwej
charakterystyce. Dolewaj paliwa wyłącznie w miejscu, w
którym istnieje swobodny przepływ powietrza i nie ma
otwartego płomienia ani iskier. NIE PALIĆ [Rysunek 139].

Załóż i zakręć korek wlewu paliwa (1) [Rysunek 139].

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. Nie
dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier,
płomienia oraz zapalonych papierosów z paliwem lub
olejem. Nieostrożne obchodzenie się z paliwami
może spowodować wybuch albo pożar, co może być
przyczyną obrażeń albo śmierci.

W-2103-0807

P-31254B

1

B-15526

ŻLE
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UKŁAD PALIWOWY (C. D.)

Filtr paliwa

Odnośnie okresów międzyobsługowych usuwania wody
z filtra albo wymiany filtra paliwa (Patrz
HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie 65).

Usuwanie wody

Rysunek 140

Odkręć korek spustowy (1) [Rysunek 140] u dołu filtra,
aby spuścić wodę z filtra.

Wymiana wkładu filtra

Zdemontuj filtr (2) [Rysunek 140].

Oczyść otoczenie wokół obudowy filtra. Posmaruj
czystym olejem uszczelkę nowego wkładu filtra.
Zamontuj filtr paliwa i dokręć.

Usuń powietrze z układu paliwowego. (Patrz
Odpowietrzanie układu paliwowego na stronie 85.)

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. Nie
dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier,
płomienia oraz zapalonych papierosów z paliwem lub
olejem. Nieostrożne obchodzenie się z paliwami
może spowodować wybuch albo pożar, co może być
przyczyną obrażeń albo śmierci.

W-2103-0807

Odpowietrzanie układu paliwowego

Po wymianie wkładu filtra albo po całkowitym opróżnieniu
zbiornika paliwa, należy odpowietrzyć układ paliwowy
przed uruchomieniem silnika.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Paliwo lub płyn hydrauliczny pod ciśnieniem może
wnikać w skórę lub oczy, powodując poważne
obrażenia albo śmierć. Wycieki płynu pod ciśnieniem
mogą być niewidoczne. Używaj kawałka kartonu albo
drewna do wykrywania przecieków. Nie używaj gołej
dłoni. Noś okulary ochronne. Jeżeli płyn wniknie w
skórę albo do oczu, skorzystaj natychmiast z
pomocy lekarza mającego doświadczenie w leczeniu
tego rodzaju urazów.

W-2072-0807

Rysunek 141

Zamknij odpowietrznik (1) [Rysunek 141] w obudowie
filtra paliwa.

Ściskaj pompkę ręczną (gruszkę pompki) (2)
[Rysunek 141] dopóki z odpowietrznika nie będzie
wypływać paliwo czyste, bez pęcherzyków powietrza.

Zamknij odpowietrznik (1) [Rysunek 141].

P-76573
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UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA

Sprawdzanie i uzupełnianie oleju

Sprawdzaj poziom oleju codziennie przed uruchomieniem
silnika i przystąpieniem do pracy.

Rysunek 142

Zaparkuj maszynę na poziomym podłożu. Otwórz tylne
drzwi i wyjmij wskaźnik prętowy (1) [Rysunek 142].

Utrzymuj poziom oleju pomiędzy znakami na wskaźniku
prętowym. Nie przepełniaj.

Karta oleju silnikowego

Rysunek 143

Używaj oleju silnikowego wysokiej jakości spełniającego
normę API klasy CI-4 lub lepszej [Rysunek 143].

P-76568
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UKŁAD SMAROWANIA SILNIKA (C. D.)

Usuwanie i wymiana oleju i filtra

Dotyczy okresów międzyobsługowych (wymiana oleju w
silniku i filtra) (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI
na stronie 65).

Uruchom silnik i rozgrzej do normalnej temperatury
pracy. Wyłącz silnik.

Otwórz tylne drzwi i wyjmij wąż spustowy z położenia
spoczynkowego (4) [Rysunek 142].

Rysunek 144

Odkręć korek spustowy (1) [Rysunek 144] i spuść olej
do pojemnika. Wykorzystaj zużyty olej albo zlikwiduj w
sposób bezpieczny dla środowiska.

Zamontuj korek spustu oleju.

Wyjmij filtr oleju (2) [Rysunek 142] i oczyść powierzchnię
obudowy filtra.

Używaj tylko oryginalnych filtrów (wkładów) Bobcat.

Posmaruj olejem uszczelkę nowego filtra, zamontuj filtr i
dokręć ręką.

Odkręć korek wlewu (3) [Rysunek 142].

Wlej olej do silnika. Odnośnie do prawidłowej ilości oleju
(Patrz Pojemności płynów na stronie 137). Nie
przepełniaj.

Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut.
Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków przy filtrze.

Wyjmij wskaźnik prętowy (1) [Rysunek 142] i sprawdź
poziom oleju.

W razie potrzeby dolej oleju, jeżeli jego poziom nie sięga
górnego znaku na wskaźniku prętowym. Włóż wskaźnik
na swoje miejsce i zamknij tylne drzwi.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. Nie
dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier,
płomienia oraz zapalonych papierosów z paliwem lub
olejem. Nieostrożne obchodzenie się z paliwami
może spowodować wybuch albo pożar, co może być
przyczyną obrażeń albo śmierci.

W-2103-0807

P-48346

1
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UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA

Sprawdzaj układ chłodzenia codziennie tak, aby
zapobiec przegrzewaniu, utracie osiągów albo
uszkodzeniu silnika.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

W przypadku istnienia któregokolwiek z opisanych
poniżej warunków używaj okularów ochronnych:
• Płyny są pod ciśnieniem.
• Występują spadające odłamki lub materiał sypki.
• Silnik jest uruchomiony.
• Używane są narzędzia.

W-2019-0907

Czyszczenie

Otwórz tylne drzwi. (Patrz TYLNE DRZWI na stronie 77.)

Wyjmij tylną kratkę. (Patrz TYLNA KRATKA na
stronie 78.)

Rysunek 145

Oczyść górną część kondensatora sprężonym powietrzem
albo strumieniem wody pod niskim ciśnieniem (1)
[Rysunek 145], dotyczy modeli wyposażonych w układ
klimatyzacji.

Unieś lekko zbiornik wyrównawczy (2) i zdemontuj dwa
elementy złączne (wstawka) [Rysunek 145].

Rysunek 146

UWAGA: Zachowaj ostrożność podnosząc i
opuszczając kondensator klimatyzatora
tak, aby nie spadł na chłodnicę oleju i nie
uszkodził jej żeberek.

Unieś kondensator (1) i użyj sprężonego powietrza albo
strumienia wody pod niskim ciśnieniem, aby oczyścić
górę chłodnicy oleju (2) [Rysunek 146].

Rysunek 147

UWAGA: Zachowaj ostrożność podnosząc i
opuszczając chłodnicę oleju tak, aby nie
spadła na chłodnicę silnika i nie uszkodziła
jej żeberek.

Unieś chłodnicę oleju (1) i użyj sprężonego powietrza
albo strumienia wody pod ciśnieniem, aby oczyścić górę
chłodnicy silnika (2) [Rysunek 147].

Opuść chłodnicę oleju.

Opuść kondensator klimatyzatora w razie potrzeby.

Zamocuj łączniki i opuść zbiornik wyrównawczy.
Sprawdź, czy w układzie chłodzenia nie ma przecieków.

Zamontuj tylną kratkę i zamknij tylne drzwi. 
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UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA (C. D.)

Spust i wymiana płynu chłodzącego

Otwórz tylne drzwi i zdejmij tylną kratkę.

Rysunek 148

Odkręć korek wlewu płynu chłodzącego (1)
[Rysunek 148].

Podłącz wąż do spustu płynu chłodzącego (3)
[Rysunek 148], który znajduje się obok filtra oleju.
Otwórz zawór spustowy i spuść płyn chłodzący do
pojemnika. Zamknij zawór spustowy. Wykorzystaj zużyty
płyn albo zutylizuj w sposób bezpieczny dla środowiska.

Mieszaj nowy płyn chłodzący w oddzielnym pojemniku.
(Patrz Pojemności płynów na stronie 137.)

UWAGA: Układ chłodzenia jest napełniony
fabrycznie glikolem propylenowym (koloru
purpurowego). NIE mieszaj glikolu
propylenowego z glikolem etylenowym.

Wlej gotową mieszaninę płynu chłodzącego, 47% wody i
53% glikolu propylenowego do zbiornika wyrównawczego
płynu chłodzącego. (Patrz Sprawdzanie poziomu.)

4,3 l glikolu propylenowego zmieszanego z 3,8 l wody
stanowi prawidłową mieszaninę, chroniącą przed
zamarzaniem do -37°C (-34°F).

Napełniaj zbiornik, aż płyn dosięgnie niższego znacznika
na zbiorniku.

Używaj refraktometru do sprawdzania stanu glikolu
propylenowego w układzie chłodzenia i wymień korek
wlewu płynu chłodzącego.

UWAGA: Korek powinien być dobrze dokręcony aż
do wyczuwalnego oporu.

Uruchom silnik i rozgrzej do normalnej temperatury
pracy. Wyłącz silnik. Sprawdź poziom zimnego płynu
chłodzącego. W razie potrzeby dolej płynu chłodzącego.

Zamontuj tylną kratkę i zamknij tylne drzwi.

Sprawdzanie poziomu

Otwórz tylne drzwi i podnieś tylną kratkę.

Sprawdź poziom oleju używając wskaźników (2)
[Rysunek 148] na zbiorniku. Płyn chłodzący musi sięgać
do dolnego znacznika, gdy silnik jest zimny,a do górnego
znacznika, gdy silnik jest rozgrzany.

Zamknij i zarygluj drzwi przed przystąpieniem do pracy
ładowarką.

WAŻNE
UNIKAJ USZKODZENIA SILNIKA

Zawsze stosuj właściwe proporcje wody i płynu
niezamarzającego.

Zbyt duża ilość płynu niezamarzającego zmniejsza
sprawność układu chłodzenia i może spowodować
znaczące i przedwczesne zużycie silnika.

Zbyt mała ilość płynu niezamarzającego zmniejsza
ilość składników chroniących wewnętrzne części
silnika oraz obniża temperaturę wrzenia i ochronę
układu przed zamarzaniem.

Zawsze dolewaj gotowej mieszaniny. Dolewanie
płynu chłodzącego o pełnym stężeniu może
spowodować znaczące i przedwczesne zużycie
silnika.

I-2124-0497

Rysunek 149

UWAGA: Wszystkie pokrywy (1) [Rysunek 149]
(z obu stron) muszą być na swoich
miejscach aby zapewnić prawidłowy
przepływu powietrza przez chłodnicę oleju,
która zapewnia chłodzenie oleju w silniku i
układzie hydraulicznym.

P-76604AP-34869
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2

3

P-76785
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Opis

Rysunek 150

Ładowarka posiada instalację elektryczną i układ
ładowania 12 V, z ujemnym biegunem połączonym z
masą. Instalacja elektryczna jest chroniona
bezpiecznikami umieszczonymi w kabinie na panelu
sterowania oraz bezpiecznikiem głównym 100 A
[Rysunek 150] w komorze silnika po lewej stronie
silnika, pod filtrem powietrza. Bezpieczniki chronią
instalację elektryczną przed przeciążeniem. Należy
ustalić przyczynę przeciążenia przed ponownym
uruchomieniem silnika.

Umiejscowienie / identyfikacja bezpiecznika i 
przekaźnika

Rysunek 151

Instalacja elektryczna jest chroniona przed przeciążeniem
za pomocą bezpieczników i przekaźników pod pokrywą
tablicy bezpieczników (1) [Rysunek 151]. N aklejka
wewnątrz pokrywy ukazuje rozmieszczenie i wartości
znamionowe bezpieczników.

Zdejmij pokrywę, aby sprawdzić albo wymienić
bezpieczniki.

Rysunek 152

Rozmieszczenie i wielkości bezpieczników pokazano
niżej i na [Rysunek 152].

R - przekaźnik

P-76564

P-13849

P-76302

1

REF. OPIS AMP REF. OPIS AMP

1 Nie włączony 25 11 Światła przednie i 
pozycyjne

R

2 ACS / AWS / SJC 
włączone

5 12 Odcinanie paliwa R

3 Alternator i 
wyposażenie 
dodatkowe

25 13 Tylne światła R

4 Osprzęt 25 14 Jazda R

5 Grzejnik i 
klimatyzator

25 15 Świece żarowe R

6 Światła przednie i 
pozycyjne

15 16 Rozrusznik R

7 Tylne światła 15 17 Jazda 30

8 Sterownik Bobcat 25 18 Odcinanie paliwa 30

9 Grzejnik i 
klimatyzator

R 19 Wtyczka 15

10 Stacyjka R 20 ACS / AWS / SJC 
nie włączone

25

7159779

N-19660

2 6

3 7 19

18

1 5 17
11 13 15

4 8
10

20
12 14 16

9
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA (C. D.)

Konserwacja akumulatora

Rysunek 153

Przewody akumulatora muszą być czyste i mocno
dokręcone [Rysunek 153]. Sprawdź poziom elektrolitu w
akumulatorze. W razie potrzeby dolać wody
destylowanej. Usuń kwas albo korozję z akumulatora i
przewodów za pomocą wodnego roztworu kwaśnego
węglanu sodowego (soda oczyszczana).

Posmaruj zaciski akumulatora środkiem "Battery Saver"
(6664458) albo smarem w celu ochrony przed korozją.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Akumulatory zawierają kwas, który może poparzyć
oczy albo skórę w przypadku zetknięcia z nimi. Noś
okulary, odzież ochronną oraz rękawice gumowe aby
chronić ciało przed kwasem.

W przypadku zetknięcia z kwasem, zmyj natychmiast
skażone miejsca wodą. W przypadku dostania się
kwasu do oczu, skorzystaj jak najszybciej z pomocy
lekarskiej i przemywaj oczy czystą, zimną wodą co
najmniej przez 15 minut.

W przypadku połknięcia elektrolitu pij duże ilości
wody albo mleka! NIE wywołuj wymiotów. Skorzystaj
jak najszybciej z pomocy lekarskiej.

W-2065-0807

p-09590p-09589
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA (C. D.)

Korzystanie z akumulatora rozruchowego (rozruch 
ze wspomaganiem)

Jeżeli zachodzi konieczność korzystania z dodatkowego
akumulatora do rozruchu silnika, BĄD OSTROŻNY!
Jedna osoba musi zająć miejsce w fotelu operatora, zaś
druga osoba będzie podłączać i odłączać przewody.

Kluczyk w stacyjce musi być w położeniu OFF (tablica
standardowa) ALBO należy nacisnąć przycisk STOP
(tablica Deluxe). Akumulator wspomagający musi mieć
napięcie 12 V.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Nie dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego,
iskier, płomienia oraz zapalonych papierosów z
akumulatorem. Korzystając ze wspomagania
dodatkowego akumulatora wykonaj ostatnie
połączenie (ujemne) do ramy maszyny.

Nie używaj zamarzniętego lub uszkodzonego
akumulatora do rozruchu ani nie ładuj go. Nagrzej
akumulator do 16° C (60° F) przed podłączeniem do
ładowarki. Odłącz ładowarkę od sieci przed
podłączeniem albo odłączeniem przewodów
akumulatora. Nie nachylaj się nad akumulatorem
podczas rozruchu, sprawdzania albo ładowania.

Gazy w akumulatorze mogą eksplodować powodując
poważne obrażenia.

W-2066-0705

Rysunek 154

Podłącz koniec pierwszego przewodu (1) [Rysunek 154]
do dodatniego (+) zacisku akumulatora rozruchowego.
Podłącz drugi koniec tego samego przewodu (2)
[Rysunek 154] do dodatniego zacisku rozrusznika
ładowarki.

Podłącz koniec drugiego przewodu (3) [Rysunek 154]
do ujemnego zacisku akumulatora rozruchowego.
Podłącz drugi koniec tego samego przewodu (4)
[Rysunek 154] do silnika.

Prowadź przewody z dala od ruchomych części. Włącz
silnik. (Patrz URUCHAMIANIE SILNIKA na stronie 36.)

Gdy silnik ruszy, odłącz najpierw przewód masy (-) (4)
[Rysunek 154]. Odłącz przewód od dodatniego
zacisku (2) [Rysunek 154].

WAŻNE
Alternator może zostać uszkodzony, jeżeli:
• Silnik pracuje a przewody są odłączone od

akumulatora.
• Przewody akumulatora są podłączone w

przypadku korzystania z szybkiej ładowarki albo
podczas spawania przy ładowarce. (Odłącz
obydwa przewody od akumulatora.)

• Dodatkowe przewody akumulatora (przewody
rozruchowe) są podłączone nieprawidłowo.

I-2023-1285

P-31292

P-76563

4

2

13
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA (C. D.)

Demontaż i montaż akumulatora

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Akumulatory zawierają kwas, który może poparzyć
oczy albo skórę w przypadku zetknięcia z nimi. Noś
okulary, odzież ochronną oraz rękawice gumowe aby
chronić ciało przed kwasem.

W przypadku zetknięcia z kwasem, zmyj natychmiast
skażone miejsca wodą. W przypadku dostania się
kwasu do oczu, skorzystaj jak najszybciej z pomocy
lekarskiej i przemywaj oczy czystą, zimną wodą co
najmniej przez 15 minut.

W przypadku połknięcia elektrolitu pij duże ilości
wody albo mleka! NIE wywołuj wymiotów. Skorzystaj
jak najszybciej z pomocy lekarskiej.

W-2065-0807

Otwórz tylne drzwi.

Rysunek 155

Zdemontuj zacisk wiązki (1) [Rysunek 155].

Odłącz ujemny (-) przewód (2) [Rysunek 155].

Zdemontuj docisk mocujący akumulator (3)
[Rysunek 155].

Odłącz dodatni (+) przewód (4) [Rysunek 155] od
akumulatora.

Wyjmij akumulator z ładowarki.

Rysunek 156

Zawsze czyść zaciski akumulatora i końce przewodów
kiedy montujesz nowy albo używany akumulator
[Rysunek 156].

Instalując akumulator w ładowarce nie dotykaj żadnych
części metalowych zaciskami akumulatora.

Podłącz ujemny (-) przewód jako ostatni, aby uniknąć
iskrzenia.

Podłącz i dokręć mocno przewody akumulatora.

Zamontuj i dokręć zamocowania akumulatora.

Zamocuj zacisk wiązki przewodów.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Nie dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego,
iskier, płomienia oraz zapalonych papierosów z
akumulatorem. Korzystając ze wspomagania
dodatkowego akumulatora wykonaj ostatnie
połączenie (ujemne) do ramy maszyny.

Nie używaj zamarzniętego lub uszkodzonego
akumulatora do rozruchu ani nie ładuj go. Nagrzej
akumulator do 16° C (60° F) przed podłączeniem do
ładowarki. Odłącz ładowarkę od sieci przed
podłączeniem albo odłączeniem przewodów
akumulatora. Nie nachylaj się nad akumulatorem
podczas rozruchu, sprawdzania albo ładowania.

Gazy w akumulatorze mogą eksplodować powodując
poważne obrażenia.

W-2066-0705

P-76562

1

2
3
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UKŁAD HYDRAULICZNY / HYDROSTATYCZNY

Sprawdzanie i uzupełnianie płynu

Ustaw ładowarkę na poziomym podłożu, opuść ramiona
ładowarki i przechyl Bob-Tach całkowicie do tyłu.

Wyłącz silnik.

Rysunek 157

Sprawdź poziom płynu hydraulicznego w szkiełku
wskaźnikowym (1) [Rysunek 157].

Rysunek 158

Odkręć korek wlewu (1) [Rysunek 158].

W razie potrzeby dolej płynu [Rysunek 159] tak, aby
jego poziom sięgał środka szkiełka wskaźnikowego.

UWAGA: Przed zamontowaniem korka wlewu
upewnij się, że gumowa uszczelka
założona jest na korek (wstawka)
[Rysunek 158].

Zakręć korek wlewu [Rysunek 158].

Poziom płynu w układzie hydraulicznym / 
hydrostatycznym

Rysunek 159

Stosuj tylko zalecane płyny w układzie hydraulicznym
[Rysunek 159]. (Patrz Układ hydrauliczny na
stronie 135.)

P-31283A

1

P-31284P-76066

1

P-64023A
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UKŁAD HYDRAULICZNY / HYDROSTATYCZNY (C. D.)

Usuwanie i wymiana filtra w układzie hydraulicznym

Prawidłowe okresy międzyobsługowe (Patrz
HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie 65).

Płyn należy wymienić jeżeli zostanie zanieczyszczony
albo po poważnych naprawach.

Zawsze wymieniaj filtr w układzie hydraulicznym /
hydrostatycznym, filtr zaworu sterującego, filtry zaworu
upustowego oraz filtry ładowania, kiedy wymieniany jest
płyn hydrauliczny. (Patrz Usuwanie i wymiana filtra w
układzie hydraulicznym / hydrostatycznym na stronie 96.)

Odkręć korek wlewu i unieś kabinę operatora. (Patrz
Podnoszenie na stronie 74.)

Rysunek 160

Zdejmij dwa zaciski węża i wyjmij wąż (1)
[Rysunek 160].

Rysunek 161

Zdemontuj i wyczyść osłonę wlewu płynu
hydraulicznego (1) [Rysunek 161]. Użyj sprężonego
powietrza, aby wysuszyć pokrywę.

Zamontuj filtr, wąż i zaciski węża.

Rysunek 162

Zdemontuj pokrywę silnika hydrostatycznego (1)
[Rysunek 162]. (lewa strona)

P-76556

1

P-76725

1

P-31285

1
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UKŁAD HYDRAULICZNY / HYDROSTATYCZNY (C. D.)

Usuwanie i wymiana filtra w układzie hydraulicznym 
(c. d.)

Rysunek 163

Wyciągnij wąż spustowy zbiornika z otworu w lewej
pokrywie silnika. Odkręć korek spustowy (1)
[Rysunek 163] i spuść płyn do pojemnika. 

Wykorzystaj zużyty płyn albo zutylizuj w sposób
bezpieczny dla środowiska.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. Nie
dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier,
płomienia oraz zapalonych papierosów z paliwem lub
olejem. Nieostrożne obchodzenie się z paliwami
może spowodować wybuch albo pożar, co może być
przyczyną obrażeń albo śmierci.

W-2103-0807

Zamontuj korek w wężu spustowym zbiornika i dokręć.
Umieść wąż na swoim miejscu i zamontuj osłonę silnika.

Opuść kabinę operatora. (Patrz Opuszczanie na
stronie 75.)

Dolewaj właściwego płynu do zbiornika, dopóki poziom
płynu nie sięgnie środka szkiełka wskaźnikowego. (Patrz
Sprawdzanie i uzupełnianie płynu na stronie 94.)

Usuwanie i wymiana filtra w układzie hydraulicznym / 
hydrostatycznym

Prawidłowe okresy międzyobsługowe (Patrz
HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie 65).

Unieś kabinę operatora. (Patrz Podnoszenie na
stronie 74.)

Rysunek 164

Zdemontuj filtr (1) [Rysunek 164].

Oczyść powierzchnię obudowy filtra w miejscach styku
uszczelki filtra z obudową. 

Posmaruj czystym olejem uszczelkę nowego wkładu
filtra. Zamontuj wkład filtra i dokręć ręką.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. Nie
dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier,
płomienia oraz zapalonych papierosów z paliwem lub
olejem. Nieostrożne obchodzenie się z paliwami
może spowodować wybuch albo pożar, co może być
przyczyną obrażeń albo śmierci.

W-2103-0807

Opuść kabinę operatora. (Patrz Opuszczanie na
stronie 75.)

Uruchom silnik i poruszaj dźwigniami sterowniczymi
hydrauliki ładowarki.

Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków przy filtrze.

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku i w razie potrzeby
uzupełnij. (Patrz Sprawdzanie i uzupełnianie płynu na
stronie 94.)

P-31286

1

P-76555

1
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UKŁAD HYDRAULICZNY / HYDROSTATYCZNY (C. D.)

Usuwanie i wymiana filtra zaworu sterowania

Prawidłowe okresy międzyobsługowe (Patrz
HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie 65).

Unieś kabinę operatora. (Patrz Podnoszenie na
stronie 74.)

Rysunek 165

Odłącz węże i złączki od filtra zaworu sterowania (1)
[Rysunek 165].

Załóż nowy filtr; podłącz i dokręć węże.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. Nie
dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier,
płomienia oraz zapalonych papierosów z paliwem lub
olejem. Nieostrożne obchodzenie się z paliwami
może spowodować wybuch albo pożar, co może być
przyczyną obrażeń albo śmierci.

W-2103-0807

Opuść kabinę operatora. (Patrz Opuszczanie na
stronie 75.)

Uruchom silnik i poruszaj dźwigniami sterowniczymi
hydrauliki ładowarki.

Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków przy filtrze.

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku i w razie potrzeby
uzupełnij. (Patrz Sprawdzanie i uzupełnianie płynu na
stronie 94.)

P-43805

1
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UKŁAD HYDRAULICZNY / HYDROSTATYCZNY (C. D.)

Usuwanie i wymiana płynu hydraulicznego i filtrów 
spustowych

Prawidłowe okresy międzyobsługowe (Patrz
HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie 65).

Unieś kabinę operatora. (Patrz Podnoszenie na
stronie 74.)

Rysunek 166

Odłącz węże i złączki od filtra w obudowie silnika
hydrostatycznego (1) [Rysunek 166]. Zdemontuj zacisk i
wyrzuć filr.

Zamocuj złączki nowego filtra, zamocuj nowy filtr, zaciski
mocujące, podłącz i przykręć przewody.

Rysunek 167

Zdejmij lewą dolną pokrywę z boku (1) [Rysunek 167].

Odłącz węże od obudowy filtra spustowego osprzętu (2)
[Rysunek 167]. Wyjmij i wyrzuć filtr.

Zamocuj złączki do nowego filtra, zamocuj nowy filtr,
podłącz i dokręć przewody i zamocuj lewą osłonę boczną.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. Nie
dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier,
płomienia oraz zapalonych papierosów z paliwem lub
olejem. Nieostrożne obchodzenie się z paliwami
może spowodować wybuch albo pożar, co może być
przyczyną obrażeń albo śmierci.

W-2103-0807

Opuść kabinę operatora. (Patrz Opuszczanie na
stronie 75.)

Uruchom silnik i poruszaj dźwigniami sterowniczymi
hydrauliki ładowarki.

Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków przy
filtrach.

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku i w razie potrzeby
uzupełnij. (Patrz Sprawdzanie i uzupełnianie płynu na
stronie 94.)

P-64076

1

P-31692

2

P-31565

1
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UKŁAD HYDRAULICZNY / HYDROSTATYCZNY (C. D.)

Usuwanie i wymiana filtra ładowania w układzie 
hydraulicznym

Filtra ładowania w układzie hydraulicznym jest
umiejscowiony pod kabiną. Prawidłowe okresy
międzyobsługowe (Patrz HARMONOGRAM
KONSERWACJI na stronie 65).

Unieś kabinę operatora. (Patrz Podnoszenie na
stronie 74.)

Rysunek 168

Umieść pojemnik pod obudową filtra i zdemontuj ją (1)
[Rysunek 168].

Wykorzystaj zużyty płyn albo zutylizuj w sposób
bezpieczny dla środowiska.

Rysunek 169

Zdejmij i wyrzuć wkład filtra (1) [Rysunek 169].

Wyczyść obudowę i podstawę filtra na styku z uszczelką. 

Posmaruj czystym olejem uszczelkę nowego wkładu
filtra. Umieść wkład w podstawie filtra. Zamontuj
obudowę filtra i dokręć momentem dociągającym
47-54 Nm.

Opuść kabinę operatora. (Patrz Opuszczanie na
stronie 75.) Uruchom silnik i wykonaj operacje ładowarką.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. Nie
dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier,
płomienia oraz zapalonych papierosów z paliwem lub
olejem. Nieostrożne obchodzenie się z paliwami
może spowodować wybuch albo pożar, co może być
przyczyną obrażeń albo śmierci.

W-2103-0807

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Paliwo lub płyn hydrauliczny pod ciśnieniem może
wnikać w skórę lub oczy, powodując poważne
obrażenia albo śmierć. Wycieki płynu pod ciśnieniem
mogą być niewidoczne. Używaj kawałka kartonu albo
drewna do wykrywania przecieków. Nie używaj gołej
dłoni. Noś okulary ochronne. Jeżeli płyn wniknie w
skórę albo do oczu, skorzystaj natychmiast z
pomocy lekarza mającego doświadczenie w leczeniu
tego rodzaju urazów.

W-2072-0807

Wyłącz silnik i sprawdź, czy nie ma wycieków przy filtrze.

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku i w razie potrzeby
uzupełnij. (Patrz Sprawdzanie i uzupełnianie płynu na
stronie 94.)

Korek odpowietrznika

Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI odnośnie do
właściwych okresów międzyobsługowych. (Patrz
HARMONOGRAM KONSERWACJI na stronie 65.)

Rysunek 170

Odkręć korek odpowietrznika (1) [Rysunek 170] i wyrzuć.

Zamontuj nowy korek odpowietrznika.

P-76553B

1

P-76553A

1

P-31284

1
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TŁUMIK Z CHWYTACZEM ISKIER

Procedura czyszczenia

Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI odnośnie do
właściwych okresów międzyobsługowych (czyszczenie
tłumika z chwytaczem iskier). (Patrz HARMONOGRAM
KONSERWACJI na stronie 65.)

Nie używaj ładowarki z uszkodzonym układem
wydechowym.

WAŻNE
Ładowarka jest fabrycznie wyposażona w tłumik z
chwytaczem iskier. Tłumik z chwytaczem iskier
należy konserwować, aby zachować jego pełną
sprawność. Obsługę tłumika z chwytaczem iskier
wykonuje się opróżniając komorę iskrową co
100 godzin pracy.

Jeżeli niniejsza maszyna pracuje w łatwopalnym
lesie, krzakach albo na terenie porośniętym trawą,
musi być wyposażona w sprawny chwytacz iskier
połączony z układem wydechowym.

Stosuj się do miejscowych przepisów w zakresie
wymagań dotyczących chwytacza iskier.

I-2022-0807

Wyłącz silnik. Otwórz tylne drzwi.

Rysunek 171

Wymontuj korek (1) [Rysunek 171] z dna tłumika.

OSTRZEŻENIE
Gdy silnik pracuje podczas wykonywania czynności
obsługowych, dźwignie sterownicze muszą być w
położeniu neutralnym, a hamulec postojowy
powinien być zaciągnięty. Zaniechanie powyższego
może spowodować obrażenia albo śmierć.

W-2006-0284

Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez około
10 sekund. Druga osoba, nosząca okulary ochronne,
powinna trzymać kawałek drewna nad wylotem tłumika.

Spowoduje to wylot zanieczyszczeń przez otwór
wyczystkowy.

Wyłącz silnik.

Zamontuj i dokręć korek.

Zamknij tylne drzwi.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Gdy silnik pracuje w zamkniętym pomieszczeniu,
należy zapewnić dopływ świeżego powietrza, aby
uniknąć koncentracji spalin. Jeżeli silnik pozostaje
włączony, spaliny należy odprowadzać na zewnątrz.
Spaliny zawierają bezwonne, niewidzialne gazy, które
niepostrzeżenie mogą wywołać śmierć.

W-2050-0807

OSTRZEŻENIE
Przed oczyszczeniem komory iskrowej wyłącz silnik i
zaczekaj aż ostygnie. Noś okulary ochronne.
Nieprzestrzeganie powyższego może spowodować
obrażenia.

W-2011-1285

OSTRZEŻENIE
Nie należy używać maszyny w miejscach, gdzie w
powietrzu znajduje się wybuchowy pył lub gazy bądź
w miejscach, gdzie układ wydechowy i spaliny mogą
zetknąć się z materiałem łatwopalnym. Ignorowanie
ostrzeżeń może spowodować obrażenia lub śmierć.

W-2068-1285

P-76566

1
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KONSERWACJA OPON

Nakrętki kół

Rysunek 172

Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI odnośnie do
właściwych okresów międzyobsługowych (kontrola
nakrętek kół) [Rysunek 172]. (Patrz HARMONOGRAM
KONSERWACJI na stronie 65.)

Przy montażu nakrętek kół, dokręć momentem 217 Nm.

Przy sprawdzaniu momentu dokręcania nakrętek kół,
ustaw klucz dynamometryczny na 190 Nm, aby zapobiec
zbyt silnemu dokręceniu.

Przekładanie

Sprawdzaj regularnie, czy opony nie są zużyte,
uszkodzone oraz ciśnienie w oponach.

Rysunek 173

Tylne opony zwykle zużywają się szybciej niż przednie.
Aby zapewnić równomierne zużywanie się opon,
przekładaj przednie opony na tył a tylne opony na przód
[Rysunek 173].

Ważne jest zachowanie tego samego rozmiaru opon z
każdej strony ładowarki. Jeżeli stosuje się różne
rozmiary, każda opona będzie obracać się z inną
prędkością, powodując nadmierne zużycie. Rzeźby
bieżnika wszystkich opon muszą być skierowane w tym
samym kierunku.

Należy utrzymywać zalecane ciśnienie w oponach tak,
aby uniknąć nadmiernego zużycia opon oraz utraty
stabilności i zdolności manewrowania. Przed
przystąpieniem do pracy sprawdź, czy ciśnienie jest
prawidłowe.

P-31225A

B-9976
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KONSERWACJA OPON (C. D.)

Montaż

Opony mogą być naprawiane tylko przez upoważniony
personel, przy zastosowaniu właściwych procedur i
bezpiecznego wyposażenia.

Przed montażem należy zawsze sprawdzić poprawność
wymiarów opon i obręczy kół. Sprawdź, czy obręcz koła i
stopka opony nie są uszkodzone.

Kołnierz obręczy musi być czysty i wolny od rdzy.

Przed montażem opony, stopkę opony i kołnierz obręczy
należy posmarować smarem do gumy.

Unikaj nadmiernego ciśnienia, które może rozerwać
oponę, powodując poważne obrażenia albo śmierć.

Sprawdzaj często ciśnienie podczas pompowania opon
aby uniknąć nadmiernego napompowania.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Nie pompuj opon powyżej podanego ciśnienia.
Zaniechanie prawidłowej procedury montażu opon
może wywołać eksplozję, która może spowodować
obrażenia albo śmierć.

W-2078-1007

WAŻNE
Pompuj opony do MAKSYMALNEGO ciśnienia
podanego na bocznej ściance opony. NIE używaj
opon różnych marek w tej samej ładowarce.

I-2057-0794
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PRZEKŁADNIA NAPĘDU JAZDY (SKRZYNIA 
ŁAŃCUCHOWA)

Sprawdzanie i uzupełnianie oleju

Skrzynia łańcuchowa mieści koła łańcuchowe napędów i
łańcuchy, a stosuje się w niej ten sam typ oleju co w
układzie hydraulicznym / hydrostatycznym (Patrz Układ
hydrauliczny na stronie 135.)

Zatrzymaj ładowarkę na poziomej powierzchni i wyłącz
silnik.

Rysunek 174

Wymontuj korek spustowy (1) [Rysunek 174] z przodu
obudowy skrzyni łańcuchowej.

Jeżeli możesz dotknąć oleju wkładając koniec palca do
otworu, poziom oleju jest prawidłowy.

Jeżeli poziom jest niski, dolewaj oleju przez otwór
kontrolny dopóki olej nie zacznie wypływać z otworu.

Zamontuj i dokręć korek.

Usuwanie i wymiana oleju

Rysunek 175

Wymontuj korek kontrolny (1) [Rysunek 175] z przodu
obudowy skrzyni łańcuchowej.

Rysunek 176

Usuń olej ze skrzyni łańcuchowej [Rysunek 176].

Poddaj recyklingowi albo utylizuj zużyty olej w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Dolewaj olej przez otwór rewizyjny aż olej zacznie z
niego wypływać.

OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI

Zawsze usuwaj rozlane paliwo albo olej. Nie
dopuszczaj do zetknięcia łuku elektrycznego, iskier,
płomienia oraz zapalonych papierosów z paliwem lub
olejem. Nieostrożne obchodzenie się z paliwami
może spowodować wybuch albo pożar, co może być
przyczyną obrażeń albo śmierci.

W-2103-0807

1

P-31287

1

P-76684

P-31287A
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PASEK NAPĘDU ALTERNATORA

Regulacja paska

Wyłącz silnik.

Rysunek 177

Zluzuj śruby mocujące i regulacyjne alternatora (1)
[Rysunek 177].

Rysunek 178

Przesuń alternator, aby naprężyć pasek. Naprężenie jest
prawidłowe, jeżeli ugięcie wynosi 8,0 mm w połowie
rozpiętości paska (1) [Rysunek 178], pod naciskiem siły
66 N.

Dokręć śruby mocujące i regulacyjne (1) [Rysunek 177].

Wymiana paska

Zdemontuj pasek układu klimatyzacji. (Patrz PASEK
NAPĘDU KLIMATYZATORA na stronie 105.)

Zluzuj śruby mocujące i regulacyjne alternatora (1)
[Rysunek 177].

Przesuń alternator do oporu.

Zdejmij pasek z kół pasowych i sprawdź koła pasowe
pod kątem zużycia. W razie potrzeby wymień.

Załóż nowy pasek alternatora.

Wyreguluj pasek. (Patrz Regulacja paska na
stronie 104.)

Załóż pasek układu klimatyzacji. (Patrz PASEK NAPĘDU
KLIMATYZATORA na stronie 105.)

P-48348

1

P-48349

1
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PASEK NAPĘDU KLIMATYZATORA

Regulacja paska

Wyłącz silnik.

Rysunek 179

Zdejmij prawą pokrywę (1) [Rysunek 179].

Rysunek 180

Dokręć śruby mocujące i regulacyjne (1) [Rysunek 180].

Przesuń pompę klimatyzatora w kierunku przodu
maszyny aby naprężyć pasek. Naprężenie jest
prawidłowe, jeżeli ugięcie wynosi 4,0 mm w połowie
rozpiętości paska (2) [Rysunek 180], pod naciskiem siły
16,5-17,7 N.

Zamontuj prawą pokrywę dostępową.

Wymiana paska

Zdejmij prawą pokrywę (1) [Rysunek 179].

Dokręć śruby mocujące i regulacyjne (1) [Rysunek 180].

Przesuń pompę klimatyzatora do tyłu maszyny, aby
poluzować pasek.

Zdejmij pasek z kół pasowych i sprawdź koła pasowe
pod kątem zużycia. W razie potrzeby wymień.

Załóż nowy pasek klimatyzatora.

Wyreguluj pasek. (Patrz Regulacja paska na stronie 105.)

Zamontuj prawą pokrywę dostępową.

P-34059

1

P-45440

1

2
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PASEK NAPĘDOWY

Regulacja paska

Pasek napędowy nie wymaga regulacji. Pasek posiada
rolkę prowadzącą dociskaną sprężyną, która jest stale
regulowana.

Wymiana paska

Wyłącz silnik i otwórz tylne drzwi.

Odłącz ujemny (-) przewód akumulatora.

Rysunek 181

Wyjmij śrubę (1) [Rysunek 181] z mocowania.

Przesuń kabel, aby ułatwić montaż paska napędowego. 

Rysunek 182

Zdemontuj 3 zatrzaski z osłony paska napedowego (1)
[Rysunek 182].

Rysunek 183

Zdejmij osłonę paska napędowego (1) [Rysunek 183] z
obudowy.

Rysunek 184

Poluzuj zacisk węża (1) [Rysunek 184] i rozłącz wąż
dolotowy filtra.

P-76592

1

P-76592

1

1
1

P-76594

1

P-76591

1
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PASEK NAPĘDOWY (C. D.)

Wymiana paska (c. d.)

Rysunek 185

Zdejmij lewą pokrywę dostępową (1) [Rysunek 185] z
ładowarki.

Rysunek 186

Zdejmij zacisk (1) [Rysunek 186] z węża biegnącego od
filtra powietrza do turbiny.

Rysunek 187

Zdejmij górną śrubę montażową (1) [Rysunek 187] ze
wspornika montażowego filtra powietrza.

Rysunek 188

Zdejmij dolną śrubę montażową (1) [Rysunek 188] ze
wspornika montażowego filtra powietrza.

P-76595

1

P-76596

1

P-76851

1

P-34910A

1
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PASEK NAPĘDOWY (C. D.)

Wymiana paska (c. d.)

Rysunek 189

Odłącz złącze (1) [Rysunek 189] z nadajnika filtra
powietrza.

Zdemontuj obudowę filtra powietrza z ładowarki.

Rysunek 190

Poluzuj śrubę mocującą ogranicznika (2) [Rysunek 190].

Poluzuj śrubę naciągową sprężyny (1) [Rysunek 190].

Rysunek 191

Zdejmij pas napędowy (1) [Rysunek 191] z koła
pasowego pompy hydrostatycznej oraz koła
zamachowego i załóż nowy pas.

Rysunek 192

Dokręć śrubę naciągową sprężyny (1) [Rysunek 192].

Zsuń ogranicznik (3) z ramienia napinacza. Dokręć
śrubę (2) [Rysunek 192].

Zamocuj obudowę filtra powietrza.

Zamocuj osłonę pasa napędowego do obudowy pasa za
pomocą 3 śrub i zatrzasków do obudowy.

Zamocuj wspornik kabla akumulatora i włóż śrubę

Podłącz ujemny przewód akumulatora.

Zamknij tylne drzwi.

P-76855

1

P-34915

2

1

P-34914A

1

P-34915

3
2

1
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WYRÓWNYWANIE KÓŁ

Czujniki położenia koła

Rysunek 193

Na każdym kole znajduje się czujnik, który jest
umieszczony wewnątrz każdej rury osi (1)
[Rysunek 193] w celu monitorowania położenia koła.
Czujniki są skojarzone z wybranym trybem sterowania
(sterowanie burtowe, wszystkimi kołami).

Jeżeli występuje przerwa w dostawie sygnału
elektrycznego do czujnika(ów) położenia koła lub inny
problem w układzie:

Tryb sterowania wszystkimi kołami 

Przesunięcie joysticka w lewo lub prawo spowoduje,
że dane koło skręci w lewo lub prawo w ustawionym
zakresie. 

Tryb sterowania burtowego 

Dane koło pozostanie w swojej ostatniej pozycji. Nie
zostanie automatycznie wyrównane na wprost.

Rysunek 194

Ikona ostrzeżenia ogólnego (1) [Rysunek 194] ZAŚWIECI
się i nastąpią trzy sygnały dźwiękowe. 

Ładowarka załączy tryb kontroli prędkości na poziomie
50% standardowej prędkości jazdy.

Wciśnij przycisk INFORMACYJNY (3), aby przewinąć
dane na WYŚWIETLACZU (2) [Rysunek 194] aż pojawi
się ekran z kodami serwisowymi. Jeżeli jest więcej kodów
serwisowych niż jeden, wówczas będą się one przewijać
na wyświetlaczu danych. Kod(y) serwisowy(e)
rozpozna(ją) koło (koła), w przypadku których wystąpił
błąd. (Patrz Lista numerów kodów na stronie 120.)

UWAGA: Jeżeli usterka dotyczy więcej niż jednego
koła, ładowarka wyłączy się.

P-24925

1

P-24924

Pokrywa 
zamocowana

Pokrywa 
zdemontowana

P-76460F

1

3

2
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WYRÓWNYWANIE KÓŁ (C. D.)

Wyrównywanie kół

Tryb sterowania wszystkimi kołami 

Kołem z niesprawnym czujnikiem można sterować za
pomocą lewego joysticka. Koło skręci w lewo lub
prawo w ustawionym zakresie, gdy lewy joystick
zostanie przesunięty w lewo lub prawo. Koło nie
powróci do położenia na wprost, jeżeli lewy joystick
zostanie cofnięty do położenia neutralnego, ponieważ
maszyna nie może skorzystać z czujnika do
określenia położenia koła.

Wyreguluj koło z niesprawnym czujnikiem ustawiając
je na wprost za pomocą lewego joysticka i przełącz na
tryb sterowania burtowego, aby zablokować koło w tej
pozycji. Maszyną można operować w celu
załadowania jej na pojazd transportowy i zawiezienia
do serwisu lub zakończenia pracy zmianowej.

Tryb sterowania burtowego 

W tym trybie nie można sterować kątem skrętu koła z
niesprawnym czujnikiem. Operator może przełączyć
tryb na sterowanie wszystkimi kołami, wyregulować
koło na wprost, a następnie przełączyć z powrotem
na tryb sterowania burtowego w celu zablokowania
koła w tej pozycji. Maszyną można operować w celu
załadowania jej na pojazd transportowy i zawiezienia
do serwisu lub zakończenia pracy zmianowej.

UWAGA: Skonsultuj się ze sprzedawcą sprzętu
Bobcat w celu jak najszybszego usunięcia
usterki czujnika (czujników).
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SMAROWANIE ŁADOWARKI

Punkty smarowania

Smaruj ładowarkę zgodnie z instrukcjami tak, aby
uzyskać optymalne osiągi. (Patrz HARMONOGRAM
KONSERWACJI na stronie 65.)

Notuj godziny pracy za każdym razem kiedy wykonujesz
smarowanie ładowarki Bobcat.

Zawsze używaj dobrej jakości litowego smaru
uniwersalnego do smarowania ładowarki. Smaruj, dopóki
nadmiar smaru nie zacznie wypływać.

Nasmaruj następujące elementy:

Rysunek 195

1. Siłownik podnoszenia - koniec tłoczyska (obie
strony) (2) [Rysunek 195].

Rysunek 196

2. Siłownik podnoszenia - koniec podstawy (obie
strony) (2) [Rysunek 196].

Rysunek 197

3. Sworzeń przegubu ramienia ładowarki (obie
strony) (2) [Rysunek 197].

Rysunek 198

4. Przegub łącznika ramienia ładowarki (obie strony) (2)
[Rysunek 198].

Rysunek 199

5. Siłownik przechyłu - strona podstawy (obie strony) (2)
[Rysunek 199].

P-31299

1

P-31300

2

P-31301

3

P-31302

4

P-31305

5
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SMAROWANIE ŁADOWARKI (C. D.)

Punkty smarowania (c. d.)

Rysunek 200

6. Siłownik przechyłu - koniec tłoczyska (obie strony) (2)
[Rysunek 200].

7. Sworzeń przegubu Bob-Tach (obie strony) (2)
[Rysunek 200].

Rysunek 201

8. Klin Bob-Tach (obie strony) (2) [Rysunek 201].

Rysunek 202

9. Łącznik sterowniczy (obie strony) (2) [Rysunek 202].

10. Łącznik sterowniczy (obie strony) (2) [Rysunek 202].

Rysunek 203

11. Czopy skrętne kierujące (cztery koła) [Rysunek 203].

12. Siłowniki kierujące (cztery koła) [Rysunek 203].

P-31307P-31306

6

7

P-31308

8

P-31303A

9
7

P-31304A

10

P-24819

12

11
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SWORZNIE PRZEGUBÓW

Kontrola i konserwacja

Rysunek 204

Wszystkie przeguby ramion ładowarki i siłowników mają
duży sworzeń utrzymywany we właściwym położeniu
śrubą ustalającą i przeciwnakrętką (1) [Rysunek 204].

Sprawdź, czy przeciwnakrętki są dokręcone momentem
48-54 Nm.

P-31309

1
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BOB-TACH (DWIGNIA RĘCZNA)

Kontrola i konserwacja

Rysunek 205

Przestaw dźwignie Bob-Tach w dół, aby wprowadzić kliny
[Rysunek 205].

Dźwignie i kliny muszą poruszać się swobodnie.

OSTRZEŻENIE
Kliny Bob-Tach muszą przechodzić przez otwory w
osprzęcie. Dźwignia / dźwignie muszą być
opuszczone do końca i zablokowane. Niewłaściwe
zamocowanie klinów może doprowadzić do
odłączenia się osprzętu, powodując obrażenia albo
śmierć.

W-2102-0497

Rysunek 206

Kliny (1) muszą przechodzić przez otwory w ramie
montażowej osprzętu (2) [Rysunek 206].

Klin sprężynowy (1) musi stykać się z dolną krawędzią
otworu w osprzęcie (2) [Rysunek 206].

Jeśli klin nie styka się z dolną krawędzią otworu
[Rysunek 206], osprzęt będzie obluzowany i może
zsunąć się z Bob-Tach.

Rysunek 207

Sprawdź czy rama montażowa w osprzęcie i Bob-Tach,
łączniki i kliny nie są nadmiernie zużyte albo uszkodzone
[Rysunek 207]. Wymień wszystkie uszkodzone, wygięte
lub brakujące części. Wszystkie elementy złączne muszą
być mocno dokręcone.

Sprawdź, czy nie ma pękniętych spoin. W sprawie
napraw lub części zamiennych skontaktuj się ze
sprzedawcą sprzętu Bobcat.

Nasmaruj kliny. (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI
na stronie 65.) (Patrz SMAROWANIE ŁADOWARKI na
stronie 111.)

P-31693

P-31233 B-15177

2

1

Klin musi stykać się z 
dolną krawędzią 
otworu w osprzęcie

B-17460
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BOB-TACH (POWER)

Maszyna może być wyposażona w Power Bob-Tach.

Kontrola i konserwacja

Rysunek 208

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BOB-TACH “WEDGES
UP” (1), dopóki kliny nie będą całkowicie uniesione.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BOB-TACH “WEDGES
DOWN” (2) [Rysunek 208], dopóki kliny nie będą
całkowicie opuszczone. 

Dźwignie i kliny muszą poruszać się swobodnie.

OSTRZEŻENIE
Kliny Bob-Tach muszą przechodzić przez otwory w
osprzęcie. Dźwignia / dźwignie muszą być
opuszczone do końca i zablokowane. Niewłaściwe
zamocowanie klinów może doprowadzić do
odłączenia się osprzętu, powodując obrażenia albo
śmierć.

W-2102-0497

Rysunek 209

Kliny (1) muszą przechodzić przez otwory w ramie
montażowej osprzętu (2) [Rysunek 209].

Klin sprężynowy (1) musi stykać się z dolną krawędzią
otworu w osprzęcie (2) [Rysunek 209].

Jeśli klin nie styka się z dolną krawędzią otworu
[Rysunek 209], osprzęt będzie obluzowany i może
zsunąć się z Bob-Tach.

Rysunek 210

Sprawdź czy rama montażowa w osprzęcie i Bob-Tach,
łączniki i kliny nie są nadmiernie zużyte albo uszkodzone
[Rysunek 210]. Wymień wszystkie uszkodzone, wygięte
lub brakujące części. Wszystkie elementy złączne muszą
być mocno dokręcone.

Sprawdź, czy nie ma pękniętych spoin. W sprawie
napraw lub części zamiennych skontaktuj się ze
sprzedawcą sprzętu Bobcat.

Nasmaruj kliny. (Patrz HARMONOGRAM KONSERWACJI
na stronie 65.) (Patrz SMAROWANIE ŁADOWARKI na
stronie 111.)

B-15993S

1

2

P-31233 B-15177

2

1

Klin musi stykać się z 
dolną krawędzią otworu 
w osprzęcie

B-17460
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PRZECHOWYWANIE ADOWARKI I POWRÓT DO 
EKSPLOATACJI

Przechowywanie

Niekiedy konieczne jest przechowywanie ładowarki
Bobcat przed dłuższy czas. Poniżej znajduje się lista
czynności, które należy wykonać zanim ładowarka
będzie przechowywana.

• Gruntownie oczyść ładowarkę, łącznie z komorą
silnika.

• Nasmaruj ładowarkę.

• Wymień lub napraw uszkodzone części.

• Zaparkuj ładowarkę w suchym miejscu.

• Opuść całkowicie ramiona ładowarki i ustaw osprzęt
równo na ziemi.

• Podłóż klocki pod ramę, aby odciążyć opony.

• Nałóż smar na wszystkie tłoczyska siłownika
pozostające na zewnątrz.

• Wlej stabilizator paliwa do zbiornika paliwa i włącz
silnik na kilka minut, aby stabilizator przemieścił się
do pompy i wtrysku paliwa.

W przypadku stosowania oleju napędowego z
domieszką biokomponentu, należy wykonać
następującą czynność:

Opróżnić zbiornik z biopaliwa, napełnić go olejem
napędowym, dodać czynnika stabilizujacego i
uruchomić silnik na ok. 30 minut.

• Opróżnij i przepłukaj układ chłodzenia silnika. Dolej
gotowej mieszanki płynu chłodzącego.

• Wymień wszystkie płyny i filtry (silnik, ukł.
hydrauliczny / hydrostatyczny).

• Wymień filtr powietrza, filtry nagrzewnicy i
klimatyzatora.

• Ustaw wszystkie przyrządy sterownicze w pozycji
neutralej.

• Wyjmij akumulator. Upewnij się, czy poziom elektolitu
jest prawidłowy, a następnie naładuj akumulator.
Przechowuj go w suchym miejscu, w którym panuje
temperatura wyższa od temperatury zamarzania i
ładuj go okresowo podczas przechowywania.

• Zakryj otwór rury wydechowej.

• Oznacz maszynę jako maszynę w stanie
przechowywania.

Powrót do serwisowania

Po okresie przechowywania ładowarki Bobcat należy
wykonać poniższe procedury, aby przywrócić maszynę
do eksploatacji. 

• Sprawdx poziom oleju silnikowego i hydraulicznego;
sprawdź poziom płynu chłodzącego.

• Zamontuj całkowicie naładowany akumulator.

• Usuń smar z tłoczysk siłownika pozostających na
zewnątrz.

• Sprawdź naciąg wszystkich łańcuchów.

• Upewnij się, że wszystkie osłonych i ochrony są na
swoim miejscu.

• Nasmaruj ładowarkę.

• Sprawdź poziom powietrza w oponach i wyjmij klocki
spod ramy.

• Usuń przykrycie z otworu rury wydechowej.

• Uruchom silnik, pozwól mu pracować przez kilka
minut i obserwuj tablice przyrządów oraz układy pod
kątem prawidłowego działania.

• Wykonaj operację maszyną, sprawdź prawidłowość
działania.

• Zatrzymaj silnik i sprawdź, czy nie ma przecieków. W
razie potrzeby napraw.
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DIAGNOSTYCZNE KODY SERWISOWE

Widok kodów serwisowych (tablica ze stacyjką)

Rysunek 211

Wciśnij przycisk INFORMACYJNY (1), aby przewinąć
dane na WYŚWIETLACZU (2) [Rysunek 211] aż pojawi
się ekran z kodami serwisowymi. Jeżeli jest więcej
KODÓW SERWISOWYCH niż jeden, wówczas będą się
one przewijać na WYŚWIETLACZU danych.

UWAGA: Skorodowane albo luźne połączenia z masą
mogą powodować wyświetlanie wielu
kodów serwisowych i / lub anormalne
objawy. Miganie wszystkich kontrolek na
tablicy przyrządów, alarm dźwiękowy,
miganie reflektorów i tylnych świateł -
wszystko to może wskazywać na złe
połączenie z masą. Takie same objawy
występują gdy napięcie jest niskie, np. w
przypadku luźnych albo skorodowanych
przewodów akumulatora. W razie
stwierdzenia takich objawów, należy
najpierw sprawdzić połączenia z masą i
dodatnie przewody.

KODY SERWISOWE mogą mieć postać sowną (3) lub
liczbową (4) [Rysunek 211]. (Patrz opisy kodów
serwisowych na następnych stronach.)

Następujące słowne komunikaty mogą być wyświetlane:

[REPLY] Jedna albo obydwie tablice przyrządów
nie komunikują się ze sterownikiem.

[CODE] Sterownik prosi o hasło. (Tylko tablica
przyrządów Deluxe.)

[ERROR]  Wprowadzono złe hasło. (Tylko tablica
przyrządów Deluxe.)

[SHTDN] Wystąpiły warunki powodujące
automatyczne wyłączenie maszyny.

[DOOR] Drzwi kabiny operatora są otwarte.
(Funkcje podnoszenia, przechylania i napędu nie
będą działać.)

Widok kodów serwisowych (tablica Deluxe)

Kody serwisowe pomogą dystrybutorowi w
zdiagnozowaniu warunków, które mogą zaszkodzić
ładowarce. 

Rysunek 212

Panel wyświetlacza pokaże listę z numerami kodów
(KOD), godziną pracy, gdy wystąpił błąd (GODZINA) i
użytkownikiem (UŻYTKOWNIK), który był zalogowany
dopracy na maszynie, gdy wystąpił błąd [Rysunek 212].

Można zapisać łącznie 40 kodów. Gdy pojawi się łącznie
więcej niż 40 kodów, najstarszy kod zniknie i najnowszy
zajmie miejsce z nr 1.

P-76461H
P-76461P
P-76455G

3 4

2

1

B-16163

B-24288

B-24290

B-24291

B-24298

Naciśnij NEXT, aby 
zobaczyć następnych 
8 kodów serwisowych. 
(Można zapisać łącznie 
40 kodów.)

Naciśnij TOOL / SETUP 
(NARZĘDZIE / 
USTAWIENIE)

Naciśnij OWNER UTILITIES 
(WŁAŚCIWOŚCI 
WŁAŚCICIELA)

Wpisz HASŁO (właściciela lub 
mastera) z klawiatury, a następnie 
naciśnij ENTER, aby kontynuować.

Naciśnij SERVICE CODES 
(KODY SERWISOWE)
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DIAGNOSTYCZNE KODY SERWISOWE (C. D.)

Lista numerów kodów

KOD OPIS KOD OPIS

A3623 Urządzenie ACD nie jest zaprogramowane D3907 Oś Y lewego joysticka nie w położeniu neutralnym

A8002 ACD - wyjście 'A' - błąd WŁ. D4007 Oś Y prawego joysticka nie w położeniu neutralnym

A8003 ACD - wyjście 'A' - błąd WYŁ. D7501 Błąd komunikacji magistrali CAN z joysticka

A8005 ACD - wyjście 'A' - zwarcie z akumulatorem D7509 Przełącznik trybu pracy - zwarcie z masą lub akumulatorem

A8006 ACD - wyjście 'A' - zwarcie z masą D7513 Czujnik skrętu prawego przedniego koła nie odpowiada

A8007 ACD - wyjście 'A' - przerwany obwód D7514 Czujnik skrętu lewego przedniego koła nie odpowiada

A8032 ACD - wyjście 'A' - przetężenie D7515 Czujnik skrętu prawego tylnego koła nie odpowiada

A8102 ACD - wyjście 'B' - błąd WŁ. D7516 Czujnik skrętu lewego tylnego koła nie odpowiada

A8103 ACD - wyjście 'B' - błąd WYŁ. D7517 Lewa krzywka tarczowa skośna nie w położeniu neutralnym

A8105 ACD - wyjście 'B' - zwarcie z akumulatorem D7518 Prawa krzywka tarczowa skośna nie w położeniu neutralnym

A8106 ACD - wyjście 'B' - zwarcie z masą D7523 Czujnik skrętu prawego przedniego koła poza górnym 
zakresem

A8107 ACD - wyjście 'B' - przerwany obwód D7524 Czujnik skrętu lewego przedniego koła poza górnym 
zakresem

A8132 ACD - wyjście 'B' - przetężenie D7525 Czujnik skrętu prawego tylnego koła poza górnym zakresem

A8202 ACD - wyjście 'C' - błąd WŁ. D7526 Czujnik skrętu lewego tylnego koła poza górnym zakresem

A8203 ACD - wyjście 'C' - błąd WYŁ. D7527 Lewa krzywka tarczowa poza pozycją
A8205 ACD - wyjście 'C' - zwarcie z akumulatorem D7528 Prawa krzywka tarczowa poza pozycją
A8206 ACD - wyjście 'C' - zwarcie z masą D7533 Czujnik skrętu prawego przedniego koła poza dolnym 

zakresem

A8207 ACD - wyjście 'C' - przerwany obwód D7534 Czujnik skrętu lewego przedniego koła poza dolnym 
zakresem

A8232 ACD - wyjście 'C' - przetężenie D7535 Czujnik skrętu prawego tylnego koła poza dolnym zakresem

A8302 ACD - wyjście 'D' - błąd WŁ. D7536 Czujnik skrętu lewego tylnego koła poza dolnym zakresem

A8303 ACD - wyjście 'D' - błąd WYŁ. D7537 Napięcie zasilania czujnika 1 poza dolnym zakresem

A8305 ACD - wyjście 'D' - zwarcie z akumulatorem D7538 Napięcie zasilania czujnika 2 poza dolnym zakresem

A8306 ACD - wyjście 'D' - zwarcie z masą D7539 Czujnik lewej krzywki tarczowej skośnej poza górnym 
zakresem

A8307 ACD - wyjście 'D' - przerwany obwód D7540 Czujnik lewej krzywki tarczowej skośnej poza dolnym 
zakresem

A8332 ACD - wyjście 'D' - przetężenie D7541 Czujnik prawej krzywki tarczowej skośnej poza górnym 
zakresem

A8402 ACD - wyjście 'E' - błąd WŁ. D7542 Czujnik prawej krzywki tarczowej skośnej poza dolnym 
zakresem

A8403 ACD - wyjście 'E' - błąd WYŁ. D7543 Lewy napęd w przód - zwarcie z akumulatorem

A8405 ACD - wyjście 'E' - zwarcie z akumulatorem D7544 Lewy napęd wstecz - zwarcie z akumulatorem

A8406 ACD - wyjście 'E' - zwarcie z masą D7545 Prawy napęd w przód - zwarcie z akumulatorem

A8407 ACD - wyjście 'E' - przerwany obwód D7546 Prawy napęd wstecz - zwarcie z akumulatorem

A8432 ACD - wyjście 'E' - przetężenie D7547 Prawa przednia dźwignia sterownicza - zwarcie z 
akumulatorem

A8502 ACD - wyjście 'F' - błąd WŁ. D7548 Lewa przednia dźwignia sterownicza - zwarcie z 
akumulatorem

A8503 ACD - wyjście 'F' - błąd WYŁ. D7549 Prawa tylna dźwignia sterownicza - zwarcie z akumulatorem

A8505 ACD - wyjście 'F' - zwarcie z akumulatorem D7550 Lewa tylna dźwignia sterownicza - zwarcie z akumulatorem

A8506 ACD - wyjście 'F' - zwarcie z masą D7551 Ciśnienie sterowania - zwarcie z akumulatorem

A8507 ACD - wyjście 'F' - przerwany obwód D7552 Alarm cofania - błąd WŁ
A8532 ACD - wyjście 'F' - przetężenie D7553 Lewy napęd w przód - zwarcie z masą
A8602 ACD - wyjście 'G'- błąd WŁ. D7554 Lewy napęd wstecz - zwarcie z masą
A8603 ACD - wyjście 'G' - błąd WYŁ. D7555 Prawy napęd w przód - zwarcie z masą
A8605 ACD - wyjście 'G' - zwarcie z akumulatorem D7556 Prawy napęd wstecz - zwarcie z masą
A8606 ACD - wyjście 'G' - zwarcie z masą D7557 Prawa przednia dźwignia sterownicza - zwarcie z masą
A8607 ACD - wyjście 'G' - przerwany obwód D7558 Prawa przednia dźwignia sterownicza wsunięta - zwarcie z 

masą
A8702 ACD - wyjście 'H' - błąd WŁ. D7559 Lewa przednia dźwignia sterownicza - zwarcie z masą
A8703 ACD - wyjście 'H' - błąd WYŁ. D7560 Lewa przednia dźwignia sterownicza wsunięta - zwarcie z 

masą
A8705 ACD - wyjście 'H' - zwarcie z akumulatorem D7561 Prawa tylna dźwignia sterownicza - zwarcie z masą
A8706 ACD - wyjście 'H' - zwarcie z masą D7562 Prawa tylna dźwignia sterownicza wsunięta - zwarcie z masą
A8707 ACD - wyjście 'H' - przerwany obwód D7563 Lewa tylna dźwignia sterownicza wysunięta - zwarcie z masą

D7564 Lewa tylna dźwignia sterownicza wsunięta - zwarcie z masą
D3905 Oś X lewego joysticka nie w położeniu neutralnym D7565 Ciśnienie sterowania - zwarcie z masą
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D7566 Alarm cofania - błąd WYŁ. H2606 Przedni solenoid podstawy - zwarcie z masą
D7567 Brak łączności z bramką joysticka H2607 Przedni solenoid podstawy - przerwany obwód

D7568 Czujniki skrętu niewykalibrowane H2632 Przedni solenoid podstawy - przetężenie

D7569 Napięcie akumulatora poza górnym zakresem H2705 Przedni solenoid tłoczyska - zwarcie z akumulatorem

D7570 AWS - awaria zasilania H2706 Przedni solenoid tłoczyska - zwarcie z masą
D7571 Napięcie akumulatora niskie poza zakresem H2707 Przedni solenoid tłoczyska - przerwany obwód

D7572 AWS - pompa napędu nie wykalibrowana H2732 Przedni solenoid tłoczyska - przetężenie

D7573 Przestawienie przełącznika trybu sterowania podczas pracy H2805 Solenoid zaworu rozdzielczego tłoczyska - zwarcie z 
akumulatorem

D7574 Prędkość prawego koła - nie zadany ruch H2806 Solenoid zaworu rozdzielczego tłoczyska - zwarcie z masą
D7575 Prędkość lewego koła - nie zadany ruch H2807 Solenoid zaworu rozdzielczego tłoczyska - przerwany 

obwód

D7577 Lewy czujnik prędkości poza górnym zakresem H2905 Solenoid wysokiego przepływu - zwarcie z akumulatorem

D7578 Prawy czujnik prędkości poza górnym zakresem H2906 Solenoid wysokiego przepływu - zwarcie z masą
D7579 Lewy czujnik prędkości poza dolnym zakresem H2907 Solenoid wysokiego przepływu - przerwany obwód

D7580 Prawy czujnik prędkości poza dolnym zakresem H2932 Solenoid wysokiego przepływu - przetężenie

D7581 Prawa przednia dźwignia sterownicza wsunięta - zwarcie z 
akumulatorem

H3128 Awaria trybu odzysku (wewnętrzna)

D7582 Lewa przednia dźwignia sterownicza wsunięta - zwarcie z 
akumulatorem

H3648 Urządzenie ACD wielofunkcyjne

D7583 Prawa tylna dźwignia sterownicza wsunięta - zwarcie z 
akumulatorem

H3913 Uchwyt lewego joysticka - brak łączności

D7584 Lewa tylna dźwignia sterownicza wsunięta - zwarcie z 
akumulatorem

H3916 Lewy joystick niepodłączony

D7585 Napięcie zasilania czujnika 1 poza górnym zakresem H3928 Usterka lewego joysticka

D7586 Napięcie zasilania czujnika 2 poza górnym zakresem H3948 Lewy joystick wielofunkcyjny

D7587 Wymagana aktualizacja oprogramowania H4013 Uchwyt prawego joysticka - brak łączności

D7588 Włączony przycisk WŁ. zaciśnięty H4016 Prawy joystick niepodłączony

D7591 Lewy czujnik krzywki obrócony H4028 Usterka prawego joysticka

D7592 Prawy czujnik krzywki obrócony H4048 Prawy joystick wielofunkcyjny

D7593 Prawy czujnik prędkości nie odpowiada H4423 Pomocniczy ukł. hydr. - nie zaprogramowany

D7594 Lewy czujnik prędkości nie odpowiada H4721 Napięcie zasilania czujnika 1 poza górnym zakresem

D7595 Lewy czujnik prędkości odwrócony H4722 Napięcie zasilania czujnika 1 poza dolnym zakresem

D7596 Prawy czujnik prędkości odwrócony H7314 Usterka zdalnego sterowania

D7597 Sterownik zaprogramowany H7328 Brak sygnału zdalnego sterowania

D7598 W trybie kalibracji napędu H7404 Główny sterownik - brał łączności

D7599 W trybie kalibracji kąta H7604 Lewa tablica przyrządów - brak łączności

H1221 Prawy pierwszy - poza górnym zakresem L0102 Przycisk 1 lewej tablicy przyrządów - błąd WŁ.

H1222 Prawy pierwszy - poza dolnym zakresem L0202 Przycisk 2 lewej tablicy przyrządów - błąd WŁ.

H1224 Prawy pierwszy - nie jest w położeniu neutralnym L0302 Przycisk 3 lewej tablicy przyrządów - błąd WŁ.

H1321 Lewy pierwszy - poza górnym zakresem L0402 Przycisk 4 lewej tablicy przyrządów - błąd WŁ.

H1322 Lewy pierwszy - poza dolnym zakresem L7404 Główny sterownik lewej tablicy przyrządów - brak łączności

H1324 Lewy pierwszy - nie jest w położeniu neutralnym L7672 Lewa tablica przyrządów - błąd programowania

H2305 Tylny solenoid podstawy - zwarcie z akumulatorem

H2306 Tylny solenoid podstawy - zwarcie z masą M0116 Filtr powietrza niepodłączony

H2307 Tylny solenoid podstawy - przerwany obwód M0117 Filtr powietrza zatkany

H2332 Tylny solenoid podstawy - przetężenie M0216 Filtr hydrauliczny / hydrostatyczny nieodłączony

H2405 Tylny solenoid tłoczyska - zwarcie z akumulatorem M0217 Hydrauliczny / hydrostatyczny filtr zatkany

H2406 Tylny solenoid tłoczyska - zwarcie z masą M0309 Niskie napięcie akumulatora

H2407 Tylny solenoid tłoczyska - przerwany obwód M0310 Wysokie napięcie akumulatora

H2432 Tylny solenoid tłoczyska - przetężenie M0311 Bardzo wysokie napięcie akumulatora

H2505 Redukcja w tylnym pomocniczym ukł. hydr. - zwarcie z 
akumulatorem

M0314 Bardzo niskie napięcie akumulatora

H2506 Redukcja w tylnym pomocniczym ukł. hydr. - zwarcie z masą M0322 Napięcie akumulatora niskie poza zakresem

H2605 Przedni solenoid podstawy - zwarcie z akumulatorem M0409 Niskie ciśnienie oleju silnikowego
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M0414 Bardzo niskie ciśnienie oleju silnikowego M1707 Cewka zaworu blokady hydrauliki - przerwany obwód

M0415 Ciśnienie oleju silnikowego - automatyczne wyłączenie M1732 Cewka zaworu blokady hydrauliki - przetężenie

M0421 Ciśnienie oleju silnikowego poza górnym zakresem M1805 Cewka blokady podnoszenia zwarta z akumulatorem

M0422 Ciśnienie oleju silnikowego niskie poza zakresem M1806 Cewka blokady podnoszenia zwarta z masą
M0509 Niskie ciśnienie w układzie hydraulicznym M1807 Cewka blokady podnoszenia - przerwany obwód 

M0510 Wysokie ciśnienie ładowania hydrauliki M1832 Cewka blokady podnoszenia - przetężenie 

M0511 Skrajnie wysokie ciśnienie ładowania hydrauliki M2005 Pierwotny układ dwóch zakresów prędkości - zwarcie z 
akumulatorem

M0514 Bardzo niskie ciśnienie w układzie hydraulicznym M2006 Pierwotny układ dwóch zakresów prędkości - zwarcie z masą
M0515 Ciśnienie ładowania hydrauliki - automatyczne wyłączenie M2007 Układ dwóch zakresów prędkości - przerwany obwód 

M0521 Ciśnienie w układzie hydraulicznym poza górnym zakresem M2032 Pierwotny układ dwóch zakresów prędkości - przetężenie 

M0522 Ciśnienie ładowania hydrauliki poza zakresem dolnym M2102 Błąd świecy żarowej WŁ
M0610 Wysokie obroty silnika M2103 Błąd świecy żarowej WYŁ
M0611 Bardzo wysokie obroty silnika M2107 Wyjście świec żarowych - przerwany obwód

M0613 Brak sygnału obrotów silnika M2128 Usterka wyjścia świec żarowych

M0615 Prędkość silnika - automatyczne wyłączenie M2202 Wyjście rozrusznika - błąd WŁ
M0618 Obroty silnika poza zakresem M2203 Wyjście rozrusznika - błąd WYŁ
M0710 Wysoka temperatura oleju hydraulicznego M2207 Wyjście rozrusznika - przerwany obwód

M0711 Bardzo wysoka temperatura oleju hydraulicznego M2228 Usterka wyjścia rozrusznika

M0715 Temperatura oleju hydraulicznego - automatyczne 
wyłączenie

M2302 Przekaźnik rozrusznika - błąd WŁ

M0721 Temperatura oleju hydraulicznego wysoka poza zakresem M2303 Przekaźnik rozrusznika - błąd WYŁ
M0722 Temperatura oleju hydraulicznego niska poza zakresem M2402 Błąd przekaźnika wyjścia paliwa WŁ
M0810 Wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika M2403 Błąd przekaźnika paliwa WYŁ
M0811 Bardzo wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia 

silnika
M2502 Błąd przekaźnika napędu jazdy WŁ

M0815 Temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika - 
automatyczne wyłączenie

M2503 Błąd przekaźnika napędu jazdy WYŁ

M0821 Temperatura płynu chłodzącego silnik poza zakresem 
górnym

M2602 Przekaźnik świecy żarowej - błąd WŁ.

M0822 Temperatura płynu chłodzącego silnik poza zakresem dolnym M2603 Przekaźnik świecy żarowej - błąd WYŁ.

M0909 Niski poziom paliwa M3128 Awaria zasilania

M0921 Poziom paliwa poza górnym zakresem M3204 Grupa robocza - brak łączności

M0922 Poziom paliwa niski poza zakresem M3505 Wentylator hydrauliczny - zwarcie z akumulatorem

M1016 Filtr hydrauliczny niepodłączony M3506 Wentylator hydrauliczny - zwarcie z masą
M1017 Filtr hydrauliczny zatkany M3507 Wentylator hydrauliczny - przerwany obwód

M1121 Czujnik pałąka ochronnego poza górnym zakresem M3532 Wentylator hydrauliczny - przetężenie

M1122 Czujnik pałąka ochronnego poza dolnym zakresem M3705 Wtórny układ dwóch zakresów prędkości - zwarcie z 
akumulatorem

M1305 Cewka zbiornika paliwowego - zwarcie z akumulatorem M3706 Wtórny układ dwóch zakresów prędkości - zwarcie z masą
M1306 Cewka zbiornika paliwowego - zwarcie z masą M3707 Wtórny układ dwóch zakresów prędkości - przerwany obwód

M1307 Cewka zbiornika paliwowego - przerwany obwód M3732 Wtórny układ dwóch zakresów prędkości - przetężenie

M1402 Błąd wyjścia paliwa WŁ M4109 Alternator - niski zakres

M1403 Błąd wyjścia paliwa WYŁ M4110 Alternator - wysoki zakres

M1407 Zacisk wyjścia paliwa - przerwany obwód M4404 Pomocniczy ukł. hydr. - brak łączności

M1428 Usterka wyjścia paliwa M4621 Zasilanie - 5 V czujnika AWS poza górnym zakresem

M1502 Wyjście blokady napędu jazdy - błąd WŁ M4622 Zasilanie - 5 V czujnika AWS poza dolnym zakresem

M1503 Wyjście blokady napędu jazdy - błąd WYŁ M4721 Zasilanie - 8 V czujnika AWS poza górnym zakresem

M1507 Zacisk wyjścia blokady jazdy - przerwany obwód M4722 Zasilanie - 8 V czujnika AWS poza dolnym zakresem

M1528 Usterka wyjścia blokady napędu jazdy M4802 Przekaźnik przedniego światła - błąd WŁ
M1605 Cewka blokady jazdy wtórna - zwarcie z akumulatorem M4803 Przekaźnik przedniego światła - błąd WYŁ.

M1606 Cewka blokady jazdy wtórna - zwarcie z masą M4807 Przekaźnik przednich świateł - przerwany obwód

M1607 Cewka blokady jazdy wtórna - przerwany obwód M4902 Przekaźnik tylnego światła - błąd WŁ
M1705 Cewka zaworu blokady hydrauliki - zwarcie z akumulatorem M4903 Przekaźnik tylnego światła - błąd WYŁ
M1706 Cewka zaworu blokady hydrauliki - zwarcie z masą M4907 Przekaźnik tylnych świateł - przerwany obwód
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M5002 Wyjście przednich świateł - błąd WŁ. W3231 Błąd siłownika przechyłu
M5003 Wyjście przednich świateł - błąd WYŁ. W3234 Siłownik przechyłu nie w położeniu neutralnym

M5007 Wyjście przednich świateł - przerwany obwód W3235 Dźwignia / pedał przechyłu nie w położeniu 
neutralnym

M5028 Wyjście przednich świateł - usterka W3236 Błąd siłownika podnoszenia
M5102 Wyjście tylnych świateł - błąd WŁ. W3239 Siłownik podnoszenia nie w położeniu neutralnym

M5103 Wyjście tylnych świateł - błąd WYŁ. W3240 Dźwignia / pedał podnoszenia nie w położeniu 
neutralnym

M5107 Wyjście tylnych świateł - przerwany obwód W3249 Siłownik podnoszenia - zwarcie z masą
M5128 Wyjście tylnych świateł - usterka W3250 Siłownik przechyłu - zwarcie z masą
M5202 Przełącznik PTOL - błąd WŁ. W3251 Siłownik podnoszenia - zwarcie z akumulatorem

M5221 Przełącznik PTOL poza górnym zakresem W3252 Siłownik przechyłu - zwarcie z akumulatorem
M5222 Przełącznik PTOL poza dolnym zakresem W3253 Dźwignia / pedał podnoszenia - zwarcie z masą
M5305 Dioda PTOL - zwarcie z akumulatorem W3254 Dźwignia / pedał przechyłu - zwarcie z masą
M5306 Dioda PTOL - zwarcie z masą W3255 Dźwignia / pedał podnoszenia - zwarcie z 

akumulatorem
M5405 Cewka blokady przechyłu - zwarcie z akumulatorem W3256 Dźwignia / pedał przechyłu - zwarcie z akumulatorem

M5406 Cewka blokady przechyłu - zwarcie z masą W3257 Obniżone parametry siłownika podnoszenia

M5407 Cewka blokady przechyłu - przerwany obwód W3258 Obniżone parametry siłownika przechyłu
M5432 Cewka blokady przechyłu - przetężenie W3259 Zły kierunek siłownika podnoszenia

M6402 Włączony przekaźnik mocy - błąd WŁ W3260 Zły kierunek siłownika przechyłu
M6403 Włączony przekaźnik mocy - błąd WYŁ. W3261 Blokada dźwigni - zwarcie z masą
M7002 Włączone wyjście mocy wyjściowej - błąd WŁ. W3262 Blokada dźwigni - zwarcie z akumulatorem

M7003 Włączone wyjście mocy wyjściowej - błąd WYŁ. W3263 Blokada pedału - zwarcie z masą
M7007 Włączone wyjście mocy wyjściowej - przerwany 

obwód
W3264 Blokada pedału - zwarcie z akumulatorem

M7028 Włączone wyjście mocy wyjściowej - usterka W3265 Napięcie zasilania czujnika poza zakresem

M7304 Zdalne sterowanie - brak łączności W3266 Napięcie akumulatora poza zakresem

M7423 Główny sterownik nie zaprogramowany W3267 Przerzucenie przełącznika zmiany trybu sterowania 
ręcznego / nożnego podczas pracy

M7504 Napęd - brak łączności W3275 Błąd trybu odzysku

M7604 Lewy wyświetlacz - brak łączności W3276 Błąd informacji CAN z joysticka

M7748 Stacyjka wielofunkcyjna W3277 Błąd informacji CAN z joysticka 
M7974 Otwarte drzwi W3905 Oś X lewego joysticka nie jest w położeniu 

neutralnym

W4005 Oś X prawego joysticka nie w położeniu neutralnym

W3223 ACS konieczna kalibracja W4007 Oś Y prawego joysticka nie w położeniu neutralnym

W3224 ACS kalibracja wykonana
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USTAWIANIE PANELU STEROWANIA

Ustawianie prawego panelu (tablica przyrządów 
Deluxe)

Identyfikacja ikon

Rysunek 213

Wybierz naciskając PRZYCISK WYBORU obok ikony
[Rysunek 213].

B-16162

PRZYKŁAD
PRZYCISKI 
WYBORU

IKONA OPIS

BLOKADA / ODBLOKOWANIE: 
Umożliwia zablokowanie / odblokowanie 
maszyny. Należy zablokować maszynę, 
aby włączyć system ochrony.

Kiedy system jest odblokowany, użytkownik 
może nacisnąć RUN / ENTER a następnie 
START, aby rozpocząć pracę.

W chwili uruchomienia konieczne będzie 
wprowadzenie ważnego hasła, aby móc 
operować zablokowaną maszyną.

NARZĘDZIE / USTAWIENIE: Dostęp do 
opcji systemu.

Użyj do ustawiania zegara, sprawdź 
ostrzeżenia systemowe, wybierz język, 
ustaw hasła itp.

? POMOC: Udostępnia pomoc do bieżącej 
pozycji menu.

EXIT EXIT przenosi do poprzedniego poziomu 
menu.

11:23
0.0

ZEGAR / ZEGAR ROBOCZY: Naciśnij, aby 
zresetować lub zablokować zegar; 
NARZĘDZIE / USTAWIENIE, aby nastawić 
czas.

STRZAŁKA W GÓRĘ: Przenosi do 
poprzedniego widoku.

STRZAŁKA W DÓŁ: Przenosi do 
następnego widoku.

STRZAŁKI PUSTE: Brak dostępnego 
widoku ekranu (wstecz / do przodu).

STRZAŁKA WYBORU: Użyj, aby wybrać 
pozycję menu.

NEXT Przechodzi do następnego (NEXT) widoku 
w kolejności. PRZYKŁAD: Następny 
aktywny widok ostrzeżeń.

INFO Udostępnia więcej informacji na temat 
danego osprzętu.

YES / NO Odpowiedz tak / nie (yes / no) na bieżące 
pytanie procedury ustawień.

CLEAR Usuwa zainstalowane wcześniej hasło.

SET Akceptuje obecnie ustalone hasło.
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USTAWIANIE PANELU STEROWANIA (C. D.)

Ustawianie prawego panelu (tablica przyrządów 
Deluxe) (c. d.)

Przykłady

Rysunek 214

Więcej przykładów

Zegary

Naciśnij. . . 
TOOL/SETUP (NARZĘDZIE / USTAWIENIE)
LOADER FEATURES (FUNKCJE ŁADOWARKI)
DISPLAY OPTIONS (OPCJE WYŚWIETLANIA)
ZEGARY

USTAW ZEGAR
Użyj klawiatury do ustawienia czasu.
Naciśnij RUN / ENTER, aby ustawić zegar.
Naciśnij EXIT, aby powrócić do menu poprzedniego
poziomu.

RESET JOB CLOCK (konieczne hasło)
(Licznik godzin zachowuje całkowitą liczbę godzin
pracy maszyny)
Naciśnij CLEAR, aby wyzerować licznik godzin.
Naciśnij LOCK / UNLOCK, aby odblokować.
Wprowadź hasło i naciśnij RUN / ENTER.

Języki

Naciśnij. . . 
TOOL/SETUP (NARZĘDZIE / USTAWIENIE)
LOADER FEATURES (FUNKCJE ŁADOWARKI)
DISPLAY OPTIONS (OPCJE WYŚWIETLANIA)

JĘZYKI
Wybierz język, naciśnij RUN / ENTER.
Naciśnij EXIT, aby powrócić do menu poprzedniego
poziomu.

Ważne (Monitorowanie silnika, układu
hydraulicznego / hydrostatycznego, funkcji
elektrycznych kiedy silnik pracuje.)

Naciśnij. . . 
TOOL/SETUP (NARZĘDZIE / USTAWIENIE)
LOADER FEATURES (FUNKCJE ŁADOWARKI)

WAŻNE
Naciśnij STRZAŁKĘ WYBORU, aby wybrać
wyświetlanie w układzie metrycznym (METRIC) albo
calowym (ENGLISH) (M/E).

Możesz śledzić wskazania w czasie rzeczywistym:
Ciśnienie oleju silnikowego
Temperatura płynu w układzie chłodzenia
silnika
Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym
Temperatura oleju hydraulicznego
Napięcie w układzie
Obroty silnika

Wyświetlacz jest prosty w obsłudze i użytkowaniu.
Kontynuuj wprowadzanie swoich preferowanych
ustawień, aby pracować / monitorować posiadaną
ładowarkę Bobcat.

B-16163/B-24288/B-16161A/B-16166/B-16167

Naciśnij

Naciśnij

Naciśnij

TOOL / SETUP 
(NARZĘDZIE / 
USTAWIENIE)

LOADER 
FUNCTIONS 
(FUNKCJE 
ŁADOWARKI)

DISPLAY 
OPTIONS 
(OPCJE 
WYŚWIETLANIA)

Naciśnij EXIT, 
aby powrócić 
do menu 
poprzedniego 
poziomu

W górę lub 
w dół Strzałka 
do zmiany 
kontrastu.

Naciśnij

ADJUST 
CONTRAST 
(REGULACJA 
KONTRASTU)

Naciśnij
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USTAWIANIE PANELU STEROWANIA (C. D.)

Informacje kontrolne o osprzęcie (tablica przyrządów 
Deluxe)

Tablica przyrządów Deluxe pozwala użytkownikowi na
przegląd informacji dotyczących obsługi osprzętu
Bobcat. 

Rysunek 215

Osprzęt jest umieszczony na liście w porządku
alfabetycznym [Rysunek 215]. Naciśnij klawisz wyjścia
(exit), aby powrócić do poprzedniego widoku lub klawisz
“0” (zero), aby bezpośrednio przejść do widoku głównego.

B-16163/B-24288/B-16161A/B-15753A/B-15754A/B-15755A

Naciśnij

TOOL/SETUP 
(NARZĘDZIE / 
USTAWIENIE)

Naciśnij

LOADER FEATURES 
(FUNKCJE ŁADOWARKI)

Naciśnij

ATTACHMENTS 
(OSPRZĘT 
DODATKOWY)

Naciśnij

RUN / ENTER BUTTON 
na klawiaturze

Naciśnij 
W GÓRĘ LUB 
W DÓŁStrzałka 
do przeglądania 
osprzętu

klawisz z numerem 
przełącznika na 
klawiaturze, aby wyświetlić 
opis dotyczący funkcji 
osprzętu.

Naciśnij
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USTAWIENIE HASŁA

Ustawienia hasła są dostępne w maszynach z tablicą
przyrządów Deluxe.

Opis hasła

Wszystkie nowe maszyny z tablicą przyrządów Deluxe
są dostarczane do punktu sprzedaży Bobcat z klawiaturą
zablokowaną. Oznacza to, że konieczne jest hasło, aby
uruchomić silnik.

Ze względów bezpieczeństwa, dystrybutor może zmienić
hasło i także zablokować maszynę. Hasło otrzymasz od
swojego dystrybutora.

Hasło master:

Stałe, przypadkowo wybrane hasło zostało ustawione
fabrycznie i nie można go zmienić. To hasło jest
używane przez dystrybutora Bobcat, jeżeli nieznane
jest hasło właściciela; lub aby zmienić hasło
właściciela.

Hasło właściciela:

Umożliwia swobodne użytkowanie ładowarki i
ustawienie tablicy Deluxe. Jest tylko jedno hasło
właściciela. Należy go użyć, aby zmienić hasło
właściciela lub użytkownika. Właściciel powinien
zmienić hasło jak najszybciej dla bezpieczeństwa
ładowarki.

Hasło użytkownika:

Umożliwia uruchomienie i operowanie ładowarką; nie
może zmienić hasła lub innych ustawień.

Procedura zmiany hasła, patrz (Patrz Zmiana hasła
właściciela na stronie 127); (Patrz Zmiana hasła
użytkownika na stronie 128).

Zmiana hasła właściciela

Rysunek 216

B-16163/B-24288/B-24290/B-24291/B-16171/B-24292/B-24293/B-24294

Naciśnij OWNER 
UTILITIES 
(WŁAŚCIWOŚCI 
WŁAŚCICIELA)

Wpisz HASŁO (właściciela lub 
mastera) z klawiatury, a 
następnie naciśnij ENTER, aby 
kontynuować.

Naciśnij 
PASSWORD UTILITIES 
(WŁAŚCIWOŚCI HASŁA)

Naciśnij TOOL / SETUP 
(NARZĘDZIE / 
USTAWIENIE)

Naciśnij MODIFY OWNER 
(ZMIEŃ WŁAŚCICIELA)

Wprowadź nowe HASŁO 
WŁAŚCICIELA na klawiaturze, 
a następnie naciśnij ENTER, aby 
kontynuować

Wprowadź ponownie nowe 
HASŁO WŁAŚCICIELA na 
klawiaturze, a następnie 
naciśnij ENTER, aby 
kontynuować

HASŁO WŁAŚCIEIELA - ta 
procedura została zakończona
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USTAWIENIE HASŁA (C. D.)

Zmiana hasła użytkownika

Rysunek 217

Funkcja blokady hasła

Pozwala operatorowi odblokować funkcję hasła w taki
sposób, aby nie trzeba było stale używać hasła podczas
uruchamiania silnika.

Rysunek 218

B-16163/B-24288/B-24290/B-24291/B-16171/B-24295/B-24296/B-24297A

Naciśnij TOOL / SETUP 
(NARZĘDZIE / 
USTAWIENIE)

Naciśnij OWNER 
UTILITIES 
(WŁAŚCIWOŚCI 
WŁAŚCICIELA)

Wpisz HASŁO (właściciela lub 
mastera) z klawiatury, a 
następnie naciśnij ENTER, aby 
kontynuować.

Naciśnij 
PASSWORD UTILITIES 
(WŁAŚCIWOŚCI HASŁA)

Naciśnij MODIFY USER 
(ZMIEŃ UŻYTKOWNIKA)

Wprowadź numer 
UŻYTKOWNIKA na 
klawiaturze (Może być 
maksymalnie 8 różnych 
użytkowników z indywidualnym 
hasłem), a następnie naciśnij 
ENTER, aby kontynuować.

Wprowadź HASŁO 
UŻYTKOWNIKA 
naklawiaturze, a następnie 
naciśnij ENTER, aby 
kontynuować

HASŁO WŁAŚCIEIELA - ta 
procedura została zakończona. 
Wprowadź inne hasło 
UŻYTKOWNIKA

Naciśnij EXIT

ALBO

B-16163/P-76075/P-76076/P-76076A/P-76077

Wprowadź HASŁO 
WŁAŚCICIELA na 
klawiaturze, a 
następnie naciśnij 
ENTER, aby 
kontynuować

BLOKADA / 
ODBLOKOWANIE

Naciśnij

Maszyna jest teraz 
ODBLOKOWANA 
i można ją 
uruchomić bez 
użycia hasła

UNLOCK 
MACHINE 
(ODBLOKUJ 
MASZYNĘ)

Naciśnij

EXIT

Naciśnij
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ZEGAR KONSERWACJI

Opis

Zegar konserwacji sygnalizuje operatorowi, kiedy
występuje kolejny okres międzyobsługowy. PRZYKŁAD:
Zegar konserwacji można ustawić na okres 250 godzin
jako przypomnienie dla konserwacji zaplanowanej za
kolejne 250 godzin.

Rysunek 219

Podczas pracy maszyny podwójny dźwięk alarmu
zasygnalizuje, kiedy pozostanie mniej niż 10 godzin do
następnej planowanej konserwacji.

Godziny pozostałe do wykonania konserwacji wyświetlą
się na wyświetlaczu (1) na pięć sekund, natomiast ikona
serwisowania (3) i licznika godzin (2) [Rysunek 219]
będzie migać.

UWAGA: Licznik zacznie wskazywać liczby ujemne
po przekroczeniu zera podczas odliczania
wstecznego.

Wyświetlacz przełączy się następnie na wcześniejszy
widok i będzie pojawiać się co 5 sekund przy każdym
uruchomieniu maszyny aż do wyzerowania zegara
konserwacji.

Rysunek 220

Na tablicy Deluxe - w modelach wyposażonych - pojawi
się komunikat (1) [Rysunek 220] sygnalizująca
operatorowi konieczność dokonania konserwacji
maszyny. Komunikat ten pozostanie przez 10 sekund i
następnie wyświetlacz przełączy się na wcześniejszy
widok i będzie pojawiać się co 10 sekund przy każdym
uruchomieniu maszyny aż do wyzerowania zegara
konserwacji.

UWAGA: W maszynach ze standardową stacyjką na
wyświetlaczu nie pojawia się komunikat
BobCARESM PM ani ikona klucza na prawej
tablicy.

Ustawienia

Skonsultuj się z dystrybutorem firmy Bobcat w celu
uzyskania informacji odnośnie instalacji tej funkcji.

Wyzerowanie

Rysunek 221

Wciśnij i przytrzymaj przycisk informacji (2) aż ekran
wyświetlacza (1) [Rysunek 221] wskaże zegar
konserwacji.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk informacji (2) przez 7
sekund aż wyświetli się [RESET] na ekranie
wyświetlacza (1) [Rysunek 221]. 
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DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI

Wymiary

Zmiany w konstrukcji albo rozkładu masy ładowarki mogą spowodować zmiany w sterowaniu i reakcjach układu
kierowniczego, a także być przyczyną awarii części ładowarki.

(A) Wysokość robocza...................................................................................... 4079 mm
(B) Wysokość z kabiną operatora..................................................................... 2055 mm
(C) Kąt zejścia .................................................................................................. 25°
(D) Prześwit pod pojazdem .............................................................................. 221 mm
(E) Rozstaw osi ................................................................................................ 1227 mm
(F) Długość bez osprzętu ................................................................................. 2908 mm
(G) Długość z łyżką standardową..................................................................... 3630 mm
(H) Przebieg po podłożu................................................................................... 30°
(I) Wysokość zrzutu w przypadku łyżki standardowej ...................................... 2517 mm
(J) Wysokość do czopu łyżki ............................................................................ 3272 mm
(K) Zasięg zrzutu z maksymalnej wysokości .................................................... 859 mm
(L) Kąt zrzutu z maksymalnej wysokości.......................................................... 41,9°
(M) Przebieg przy pełnym podniesieniu do maksymalnej wysokości ............... 96,1°
(N) Szerokość łyżki, 68-'' .................................................................................. 1727 mm
(N) Szerokość łyżki, 74-'' .................................................................................. 1880 mm
(N) Szerokość łyżki, 80-'' .................................................................................. 2032 mm
(O) Promień obrotu w trybie AWS bez osprzętu............................................... 3482 mm
(O) Promień obrotu w trybie AWS z łyżką standardową................................... 3823 mm
(O) Promień obrotu w trybie SS z łyżką standardową ...................................... 2141 mm
(P) Rozstaw kół, opony 12-16.5 ....................................................................... 1580 mm
(P) Rozstaw kół, opony 33 x 15.5-16.5............................................................. 1631 mm
(Q) Szerokość nad oponami, 12-16.5, 12-warstwowe...................................... 1885 mm
(Q) Szerokość nad oponami, 33 x 15.5-16.5, 12-warstwowe........................... 2014 mm
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DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI (C. D.)

Parametry znamionowe maszyny

Czas działania

Ciężar

Silnik

Instalacja elektryczna

Siła oporu przy podnoszeniu 2446 daN

Siła oporu przy przechyle 2224 daN

Znamionowa nośność operacyjna 1362 kg

Obciążenie statyczne 2772 kg

Moment obrotowy osi 8076 Nm

Unoszenie ramion podnoszących 4,53 s

Opuszczanie ramion 
podnoszących 3,55 s

Podkurczanie łyżki 2,15 s

Opróżnianie łyżki 2,61 s

Czas cyklu koła (obrót w lewo / 
prawo) 1,4 s

Ciężar roboczy, A300 3934 kg

Ciężar roboczy, A300H 3954 kg

Ciężar transportowy 3538 kg

Producent / Model Kubota V3800-DI-T-E3

Paliwo Olej napędowy

Chłodzenie Ciecz

Moc przy 2400 obr./min. 58 kW

Obroty znamionowe 
(EEC 80/1269, ISO 9249) 2400 obr./min.

Moment obrotowy przy 
1500 obr./min. (SAE JI 995 brutto) 298 Nm

Liczba cylindrów 4

Pojemność skokowa 3769 cm3

Średnica cylindra 100 mm

Skok tłoka 120 mm

Smarowanie Ciśnienie pompy zębatej

Wentylacja skrzyni korbowej Odpowietrznik otwarty

Filtr powietrza Suchy z wymiennym wkładem z elementem zabezpieczającym

Zapłon Kompresja w silniku wysokoprężnym

Wspomaganie rozruchu Świece żarowe

Alternator Napędzany paskiem - 90 A - otwarty z wewnętrznym regulatorem

Akumulator 12 V - 950 A rozruch na zimno w temp. -18°C - 180 min. pojemność zapasowa 

Rozrusznik 12 V - przekładnia zębata - 3,0 kW
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DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI (C. D.)

Układ hydrauliczny

Siłowniki hydrauliczne

Układ napędowy

Typ pompy Napędzana silnikiem, zębata

Pojemność pompy - A300 78,4 l/min

Pojemność pompy - A300H 151 l/min

Pompa sterująca 51,5 l/min

Redukcja ciśnienia w układzie 
przy szybkozłączkach 22,4-23,1 MPa

Zawór sterujący Trzycewkowy, z otwartym przepływem w położeniu neutralnym, z funkcją pływania na
podnoszeniu i sterowaną elektrycznie cewką pomocniczą

Filtr hydrauliczny Szeregowy wymienny - 3 µm wkład z materiałów syntetycznych 

Filtr sterujący Wymienny filtr szeregowy

Przewody hydrauliczne SAE standardowe rurki, węże i złączki

Siłownik podnoszenia (2) Obustronny

Średnica cylindra siłownika 
podnoszenia 76,2 mm

Średnica tłoczyska siłownika 
podnoszenia 41,1 mm

Skok siłownika podnoszenia 647,0 mm

Siłownik przechyłu (2) Podwójnego działania z funkcją tłumienia przy zrzucie i przechyle do tyłu
Średnica cylindra siłownika 
przechyłu 76,2 mm

Tłoczysko siłownika przechyłu 38,1 mm

Skok siłownika przechyłu 384 mm 

Siłownik sterowania (4) Obustronny

Średnica siłownika sterowania 50,8 mm

Tłoczysko siłownika sterowania 25,4 mm

Skok siłownika sterowania 123 mm

Napęd Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową,
napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne

Łańcuchy przekładni końcowej Wstępnie naprężony #120 HSOC łańcuch rolkowy bez końca (bez ogniwa
zbiorczego) i koła łańcuchowe w szczelnej skrzyni ze smarowaniem olejowym.
(Łańcuchy nie wymagają regulacji okresowej.) Dwa łańcuchy z każdej strony bez koła
pośredniego.

Napęd główny W pełni hydrostatyczny napęd na cztery koła
Wymiar osi 70,1 mm, poddana obróbce termicznej. Pochwy osi przyspawane do skrzyni

łańcuchowej. Uszczelka labiryntowa osi. 

Śruby kół Osiem 9/16-'' śrub kół zamocowanych do piast osi 
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Jazda

Sterowanie

Ochrona środowiska

Opony standardowe 12-16.5 - 12-warstwowe - Bobcat do stosowania w trudnych warunkach

Opony przystosowane do pracy 
w ciężkich warunkach 12-16.5 - 12-warstwowe - Bobcat do pracy w ciężkich warunkach

Opony specjalne z wypełnieniem 
przystosowane do pracy w 
ciężkich warunkach

12-16.5 - 12-warstwowe - Bobcat opony specjalne z wypełnieniem przystosowane do
pracy w ciężkich warunkach

Opony terenowe 33 x 15.5-16.5 - Bobcat terenowe super

Opony do piasku i murawy 33 x 15.5-16.5 - Bobcat do piasku i murawy

Prędkość jazdy - impulsowa 6,4 km/h

Prędkość jazdy - niska 11,1 km/h

Prędkość jazdy - wysoka 19,1 km/h

Prędkość jazdy - maks. zapas 11,1 km/h

Prędkość silnika Dźwignia ręczna i pedał przyspieszenia

Rozruch Rozruch bez stacyjki, błąd działania i wyłączenie. Nagrzewnica powietrza dolotowego
włączana automatycznie przez tablicę przyrządów standardową albo Deluxe.

Przedni pomocniczy układ hydr. 
(standard) Włączniki elektryczne na prawym joysticku.

Tylny pomocniczy układ hydr. 
(opcja) Włączniki elektryczne na lewym joysticku.

Funkcje podnoszenia i przechyłu Prawy joystick (SJC).

Hamulec główny Dwa niezależne systemy hydrostatyczne sterowane lewym joystickiem.

Hamulec pomocniczy Jeden z napędów hydrostatycznych.

Hamulec postojowy, opcja 
dwóch zakresów prędkości

Hamulec wielotarczowy zaciskany sprężynowo, luzowany hydraulicznie, włączany
przełącznikiem dwustabilnym na środkowej desce rozdzielczej.

Sterowanie pojazdem (AWS) Kierunek i prędkość sterowane lewym joystickiem. Wzór typu C.

Sterowanie pojazdem (SS) Kierunek i prędkość sterowane lewym joystickiem. Wzór typu S.

Zwolnienie ciśnienia w 
hydraulice dodatkowej Ciśnienie redukuje się poprzez blok złączek, wciskając i przytrzymując przez 5 s.

Operator LpA (98/37 & 474-1) 85 dB(A)

Poziom hałasu LWA (Dyrektywa 
EU 2000/14/WE) 101 dB(A)

Drgania całego ciała 
(ISO 2631-1) -

Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1) -
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Pojemności płynów

Dane techniczne płynów

Pojemność zbiornika skrzyni 
łańcuchowej 41,6 l

Pojemność układu chłodzenia z 
podgrzewaczem 17,1 l

Pojemność układu chłodzenia 
bez podgrzewacza 13,6 l

Pojemność miski olejowej silnika 
i filtra 11,4 l

Pojemność zbiornika paliwa 87,1 l

Pojemność zbiornika hydrauliki 17,8 l

Pojemność układu 
hydraulicznego / 
hydrostatycznego 49,2 l

Płyn w układzie chłodzenia 
silnika

Bobcat PG płyn chłodzący
pojemnik 5 l - 6904844A
pojemnik 25 l - 6904844B
beczka 209 l - 6904844C
zbiornik 1000 l - 6904844D

Olej w silniku Olej musi spełniać wymogi API Service według klasyfikacji CD, CE, CF4, CG4 lub
lepszej.
Zalecana wartość lepkości wg SAE dla przewidywanego zakresu temperatury 

* Można stosować tylko z właściwym olejem napędowym.
W przypadku oleju syntetycznego należy stosować się do zaleceń producenta oleju.

Płyn do układów hydraulicznych Bobcat Superior SH
pojemnik 5 l - 6904842A
pojemnik 25 l - 6904842B
beczka 209 l - 6904842C
zbiornik 1000 l - 6904842D
Bobcat Bio Hydraulic
pojemnik 5 l - 6904843A
pojemnik 25 l- 6904843B
beczka 209 l- 6904843C
zbiornik 1000 l - 6904843D



Ładowarka ze sterowaniem wszystkimi kołami A300
Instrukcja obsługi i konserwacji 138

DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI (C. D.)

Przyrządy

Następujące funkcje ładowarki są monitorowane za pomocą zespołu mierników i kontrolek ostrzegawczych w polu
widzenia operatora. System ostrzega operatora o monitorowanych usterkach ładowarki za pomocą sygnału dźwiękowego
i kontrolek ostrzegawczych.

Standardowa tablica przyrządów

• Mierniki
• Temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika
• Paliwo

• Wskaźniki
• System blokady sterowania Bobcat
• Świece żarowe
• Zakres dwóch prędkości

• Kontrolki ostrzegawcze
• Temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika
• Poziom paliwa
• Ostrzeżenie ogólne

• Pas bezpieczeństwa
• Napięcie w układzie
• Usterka silnika
• Usterka układu hydraulicznego

• LCD po naciśnięciu przycisku "i"
• Licznik godzin (domyślnie)
• Obroty silnika
• Napięcie akumulatora
• Kody serwisowe
• Przypomnienie o serwisie

Tablica przyrządów Deluxe (opcja)

Niektóre mierniki, światła ostrzegawcze i inne urządzenia jak w standardowej tablicy przyrządów i dodatkowo:

• Mierniki słupkowe
• Ciśnienie oleju silnikowego
• Ciśnienie zasilające układu hydrostatycznego
• Temperatura oleju hydraulicznego

• Funkcje dodatkowe
• Rozruch bez stacyjki z możliwością stosowania

hasła
• Zegar cyfrowy

• Zegar roboczy
• Informacje o osprzęcie dodatkowym
• Szybkościomierz cyfrowy
• Blokady wysokiego przepływu
• Wyświetlanie w wielu językach
• Ekrany pomocy
• Funkcja diagnostyki
• Funkcja wyłączania silnika / hydrauliki

Serwisowanie

Istnieje dostęp do następujących elementów przez tylne drzwi / tylną klapę i tylną osłonę:

• Oczyszczacz powietrza
• Alternator
• Akumulator
• Układ chłodzenia (chłodnica silnika i oleju

hydraulicznego) w celu oczyszczenia

• Olej silnikowy i filtry paliwa
• Spust i prętowy wskaźnik poziomu oleju w silniku
• Wlew oleju hydraulicznego (dostęp od strony

maszyny)
• Rozrusznik

Piasty osi zapewniają ochronę dla uszczelek osi
Bob-Tach™, osie przegubu posiadają wymienne tuleje
Łatwy dostęp do wszystkich punktów smarowniczych
Końcówka tłoczyska siłownika przechyłu posiada wymienną tuleję
Klapa posiada opcjonalną blokadę przed wandalizmem
Klapa jest wyposażona w blokadę drzwi wykorzystywaną do przytrzymywania drzwi podczas prac serwisowych
Uchylna kabina operatora ułatwia dostęp do pewnych elementów układu hydraulicznego
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DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI (C. D.)

Bezpieczeństwo

* Poziom I - Acceptance jest przeznaczony do ochrony przed spadającymi cegłami, małymi odłamkami betonu oraz
narzędziami natrafianymi podczas pracy, jak np. konserwacja autostrad, ogrodów i innych elementów konstrukcji.

** Poziom II - Acceptance jest przeznaczony do ochrony przed spadającymi drzewami i skałami dla maszyn pracujących
przy oczyszczaniu placów budowy, rozbiórce wysokich obiektów albo w leśnictwie.

System blokady sterowania 
Bobcat (BICS), standard

Wymaga od operatora siedzenia w ładwarce z zapiętym pasem bezpieczeństwa
podczas pracy silnika. Po naciśnięciu przez operatora przycisku "Press to Operate
Loader" funkcje ładowarki hydraulicznego podnoszenia i przechylania oraz jazdy
mogą być używane.

Sterowanie obejściowe 
ramienia, standard Stosowane do opuszczania ramion, gdy nie można ich opuścić w normalnym trybie.

Pas bezpieczeństwa, standard Należy go zawsze zapinać podczas obsługi koparki. 3-punktowy pas barkowy
zapewnia bezpieczeństwo przy dużej prędkości.

Pas bezpieczeństwo, standard Drugi pas oparatora, służy także jako podłokietnik.

Kabina operatora, standard Zamknięta kabina oparatora z bocznymi osłonami o minimalnej szerokości wewnątrz
kabiny wynoszącej 838 mm. Spełnia wymogi SAE-J1040 oraz ISO 3471 dla Roll Over
Protective Structure (ROPS) oraz SAE-J1043 i ISO 3449 Poziom I * dla Falling
Objects Protective Structure (FOPS). Opcja poziomu II ** jest dostępna.

Wspornik ramienia, standard Używać podczas serwisowania maszyny, gdy ramiona ładowarki są uniesione.

Hamulec postojowy, standard Zawsze zwalniać hamulec przed opuszczeniem ładowarki.

Poręcze, standard Należy ich zawsze używać podczas wsiadania / wysiadania z ładowarki.

Nakładka antypoślizgowa, 
standard

Nakładki z powierzchnią zapobiegającą poślizgowi na ramionach ładowarki oraz
ramie głównej należy używać podczas wsiadania / wysiadania z ładowarki.

Stopnie osprzętu, standard Należy ich zawsze używać podczas wsiadania / wysiadania z ładowarki.

Tylne okno, standard Służy jako wyjście awaryjne.

Przednie i tylne światła robocze, 
standard Używać wewnątrz oraz do pracy przy małej ilości światła.

Alarm zapasowy, opcja Używać do pracy przy słabej widoczności.

Zestawy do podnoszenia, opcja Zestawy do podnoszenia są dostepne, więc ładowarka może być podnoszona do
najwyższego poziomu.

Zestaw do zastosowań 
specjalnych, opcja Ograniczenia obiektów i materiału związane z wsiadaniem przez otwór kabiny.

Podręcznik operatora, standard Wodoodporny podręcznik operatora umieszczony wewnątrz kabiny, zawierający
instrukcje dotyczace eksploatacji oraz naklejki z ostrzeżeniami oraz piktogramami i
symbolami międzynarodowymi.
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GWARANCJA
ŁADOWARKI BOBCAT

DOOSAN TRADING LIMITED udziela gwarancji swoim autoryzowanym dealerom, którzy z kolei gwarantują
odbiorcom końcowym / właścicielom przez okres dwunastu miesięcy od daty wydania urządzenia odbiorcy
końcowemu /właścicielowi lub przez okres 2000 godzin pracy urządzenia, w zależności, co wcześniej nastąpi, że
nowa ładowarka firmy Bobcat nie posiada żadnych udowodnionych wad materiałowych i produkcyjnych.

W czasie trwania gwarancji autoryzowany dealer firmy Bobcat zobowiązany jest do naprawy lub wymiany - według
uznania DOOSAN TRADING LIMITED - nie żądając w zamian zapłaty za części zamienne, robociznę i koszty podróży
mechaników w przypadku wszystkich części firmy Bobcat, które uległy uszkodzeniu na skutek wad materiałowych i
produkcyjnych. Odbiorca końcowy / właściciel zobowiązany jest jak najszybciej poinformować autoryzowanego
dealera o fakcie wystąpienia wady, dając mu jednocześnie wystarczającą ilość czasu do dyspozycji na dokonanie
wymiany części lub jej naprawy. DOOSAN TRADING LIMITED ma prawo - według własnego uznania - zażądać zwrotu
wadliwych części do fabryki. Dostarczenie produktu firmy Bobcat do autoryzowanego dealera w celu dokonania
naprawy gwarancyjnej należy do odbiorcy końcowego / właściciela.

Należy dokumentować i stosować się do harmonogramu serwisu technicznego oraz używać oryginalnych części /
smarów. Gwarancja nie obejmuje olejów kryjących i smarów, płynów chłodzących, elementów filtracyjnych, części
naprawczych, żarówek, bezpieczników, części układu zapłonowego (świece żarowe, pompy paliwowe wtryskowe,
wtryskiwacze), pasków klinowych wentylatora, pasów napędowych i innych zużytych części. Bolce i tuleje są
częściami ulegającymi zniszczeniu i nie podlegają one gwarancji. 

Gwarancja nie obejmuje opon lub innych akcesoriów handlowych nie produkowanych przez Bobcat. Właściciel
powinien opierać się wyłącznie na gwarancji, jeżeli taka istnieje, odpowiednich producentów. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nadużycia, wypadków, zmian, korzystania z produktu Bobcat z
zastosowaniem łyżki lub innego osprzętu nie zatwierdzonego przez Bobcat, utrudnień w przepływie powietrza,
niestosowania się do załączonych instrukcji dotyczących konserwacji lub użycia produktu Bobcat.

DOOSAN TRADING LIMITED WYKLUCZA INNE WARUNKI, GWARANCJE LUB ZAPEWNIENIA WSZELKIEGO
RODZAJU, WYRAZ´ NE LUB DOMNIEMANE, USTAWOWE LUB INNE (Z WYJĄTKIEM TYCH WYNIKAJĄCYCH Z
TYTUŁU WŁASNOŚCI), WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI I WARUNKAMI
DOTYCZACYMI POKUPNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO KONKRENTEGO CELU.

USUWANIE PRZEZ DOOSAN TRADING LIMITED NIEZGODNOŚCI ODNOŚNIE DO WYMOGÓW, JAWNYCH LUB
UKRYTYCH, W SPOSÓB I W CZASIE PRZEWIDZIANYMI POWYŻEJ, STANOWIĆ BĘDZIE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH
ZOBOWIĄZAŃ DOOSAN TRADING LIMITED W ZWIĄZKU Z TAKIMI NIEZGODNOŚCIAMI, WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY,
GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ CZYNEM NIEDOZWOLONYM, Z ZANIEDBANIA,
ODSZKODOWANIA, CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNNYCH W STOSUNKU DO TAKIEGO PRODUKTU
LUB Z NIEGO WYNIKAJĄCEJ.

ŚRODKI PRZYSŁUGUJĄCE ODBIORCY KOŃCOWEMU / WŁAŚCICIELOWI PODANE W RAMACH POSTANOWIEŃ
POWYŻSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNE, A CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOOSAN TRADING LIMITED,
ŁĄCZNIE Z KAŻDĄ SPÓŁKĄ HOLDINGOWĄ, FILIĄ, SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ LUB AFILIOWANĄ LUB DEALEREM TEJ
SPRZEDAŻY LUB PRODUKTU I USŁUGI DOSTARCZANEJ W RAMACH NINIEJSZEGO W ZWIĄZKU Z JEJ
WYKONANIEM LUB NARUSZENIEM LUB WYNIKAJĄCA Z DOSTAWY INSTALACJI, NAPRAWY LUB INSTRUKCJI
TECHNICZNEJ OBJĘTEJ TĄ SPRZEDAŻĄ, WYNIKAJĄCA Z UMOWY, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
SZKODĘ WYRZĄDZONĄ CZYNEM NIEDOZWOLONYM, Z ZANIEDBANIA, ODSZKODOWANIA, CAŁKOWITEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNNA, NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU, KTÓERGO DOTYCZY
TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

DOOSAN TRADING LIMITED, ŁĄCZNIE Z KAŻDĄ SPÓŁKĄ HOLDINGOWĄ, FILIĄ, SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ LUB
AFILIOWANA. NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNA WOBEC UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO /
WŁAŚCICIELA, NASTĘPCY W UDZIALE LUB BENEFICJENTA LUB CESJONARIUSZA W ZWIĄZKU Z TĄ SPRZEDAŻĄ,
ZA SZKODY WTÓRNE, UBOCZNE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB ODSZKODOWANIA ZA STRATY MORALNE
WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ SPRZEDAŻY LUB Z JEJ NARUSZENIA LUB Z KAŻDEJ WADY LUB DEFEKTU LUB
WADLIWEGO DZIAŁANIA PRODUKTU OBJĘTEGO SPRZEDAŻĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYNIKAJĄ ONE Z
UTRATY UŻYTKOWANIA, UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, UDZIAŁU, UTRATY WARTOŚCI FIRMY,
WSTRZYMANIA PRACY, POGORSZENIA INNYCH DÓBR, STRATY Z POWODU ZAMKNIĘCIA LUB BRAKU
FUNKCJONOWANIA, ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI LUB ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA LUB KLIENTÓW
UŻYTKOWNIKA O WSTRZYMANIE USŁUG, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY TAKA STRATA LUB SZKODA WYNIKA Z
UMOWY, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ CZYNEM NIEDOZWOLONYM, Z
ZANIEDBANIA, ODSZKODOWANIA, CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INACZEJ.
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