
Vibračný doskový zhutňovač s rádiovým diaľkovým 
ovládaním a pohybom dopredu a dozadu

LH800

Prevádzka a údržba
ILH800SK5

Naftový motor: 
Hatz 1D90V

Tento návod je určený pre modely od výrobného čísla (sériové číslo):
PIN (S/N): *80030215*

Vyhradzujeme si právo na zmenu špecifikácií bez upozornenia.
Vytlačené v Švédsku.
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Pred začatím údržby si dôkladne prečítajte celý návod .

Ak sa stroj používa vo vnútorných priestoroch, zabezpečte dobré vetranie (odsávanie 
vzduchu).

MYSLITE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE! Nedovoľte, aby olej, palivo a iné ekologicky 
nebezpečné látky znečisťovali životné prostredie. Starú batériu zlikvidujte ekologickým 
spôsobom – batérie obsahujú jedovaté olovo.

Aby sa zaručila riadna funkcia stroja, je dôležité vykonávať jeho správnu údržbu. Mal by sa 
udržiavať v čistote, aby sa dali včas odhaliť všetky úniky prevádzkových kvapalín, uvoľnené skrut-
kové spoje a spojenia.

Zvyknite si na pravidelné každodenné celkové kontroly stroja pred jeho spustením, ktorých účelom 
je zistiť akékoľvek príznaky úniku prevádzkových kvapalín alebo iných porúch.

Tento návod obsahuje pokyny na pravidelnú kontrolu, ktorú zvyčajne vykonáva obsluhujúci personál.

K dispozícii sú doplnkové pokyny týkajúce sa motora. Pozrite si pokyny výrobcu v návode 
na používanie motora.

VŠEOBECNÉ

Pri doručovaní stroja a jeho uvádzaní do  
prevádzky vyplňte údaje uvedené nižšie.

 ........................................................
 Číslo motora

 ........................................................
 Číslo motora

IDENTIFIKAČNÉ ŠTÍTKY STROJA A MOTORA

Identifikačný štítok 
motora

L000344A L000345A
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OZNAČENIE CE A VYHLáSENIE O ZHODE

(Vzťahuje sa na stroje predávané v EÚ/EHS)

Tento stroj nesie označenie CE. Toto znamená, že pri
dodávke spĺňa všetky základné smernice v oblasti
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré sa
vzťahujú na stroj v súlade so smernicou o strojoch
2006/42/ES, pričom je taktiež v súlade s iným
smernicami, ktoré sa vzťahujú na tento stroj.

Vyhlásenie o zhode je priložené k tomuto stroju a
špecifikuje smernice a dodatky, ako aj harmonizované
normy a iné predpisy, ktoré sa naň vzťahujú.
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Bezpečnostné zariadenia

Dlhodobé vystavenie vysokej úrovni 
hluku bez ochrany sluchu môže 
spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.

Dlhodobé vystavenie vibráciám 
môže poškodiť ruky, prsty a 
zápästia. Stroj nepoužívajte, ak sa 
necítite dobre, ak máte kŕče alebo 
bolesti. Pred pokračovaním v práci 
so strojom to konzultujte s lekárom.

Vždy používajte schválené bezpečnostné 
zariadenia. Obsluhujúci personál a osoby 
v bezprostrednej blízkosti pracovnej oblasti 
musia nosiť:
• Ochrannú prilbu
• Bezpečnostné ochranné okuliare
• Chrániče sluchu
• V prašných prostrediach masku proti prachu
• Reflexný odev
• Ochranné okuliare
• Ochrannú obuv
Nesmie sa nosiť voľný odev, ktorý by sa 
mohol zachytiť do stroja. Ak máte dlhé 
vlasy, používajte na ich zakrytie sieťku na 
vlasy. Vibrácie zo strojov držaných v rukách 
sa prenášajú do rúk cez rukoväte stroja. 
Stroje od spoločnosti Dynapac sú vybavené 
rukoväťami pohlcujúcimi vibrácie. Odporúčané 
medzné hodnoty pre vibrácie rúk a ramien sa 
môžu prekročiť v závislosti od prevádzky, prie-
behu a trvania vystavenia vibráciám. Podľa 
potreby vykonajte vhodné opatrenia, napríklad 
noste ochranné rukavice a nezhutňujte už 
zhutnený materiál. Dávajte pozor na akustické 
signály ostatných strojov v pracovnej oblasti.

Pracovná oblasť
Stroj nepoužívajte v blízkosti horľavých látok 
alebo vo výbušnom prostredí. Z výfukového 
potrubia môžu vychádzať iskry, ktoré môžu 
zapáliť horľavé materiály. Po prerušení alebo 
skončení práce so strojom ho neparkujte na 
horľavých materiáloch alebo v ich blízkosti. 
Výfukové potrubie sa môže počas prevádzky 
veľmi zohrievať a spôsobiť zapálenie určitých 
materiálov. Zabezpečte, aby sa počas 
požívania stroja nezdržiaval v pracovnej 
oblasti žiadny iný personál. Pracovnú oblasť 
udržiavajte čistú a bez cudzích predmetov. 
Stroj zastavujte na bezpečnom mieste, mimo 
dosah neoprávnených osôb a podľa možnosti 
v uzavretom kontajneri.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY (PRE VŠETKY PRODUKTY RADU LIGHT)

Symboly
Signalizačné slová VÝSTRAHA a UPOZOR-
NENIE používané v bezpečnostných poky-
noch majú nasledujúci význam:

VÝSTRAHA: Signalizuje 
nebezpečenstvo alebo nebezpečný 
postup, pri ktorom môže dôjsť k 
vážnemu alebo smrteľnému zrane-
niu osôb, ak sa daná výstraha za-
nedbá.

UPOZORNENIE: Signalizuje 
nebezpečenstvo alebo nebezpečný 
postup, pri ktorom môže dôjsť k 
poškodeniu stroja alebo iného majetku, 
ak sa dané upozornenie zanedbá.

Dôležité pravidlá pre vašu bezpečnosť

Stroj sa nesmie upravovať bez 
predchádzajúceho súhlasu výrobcu. 
Používajte iba originálne súčiastky. 
Používajte iba príslušenstvo 
odporúčané spoločnosťou Dynapac. 
Úpravy neschválené spoločnosťou 
Dynapac môžu spôsobiť vážne zra-
nenie vás alebo iného personálu.

• Tieto odporúčania sú založené na med-
zinárodných bezpečnostných normách. 
Dodržiavať treba aj všetky platné miestne 
bezpečnostné predpisy. Pred prevádzko-
vaním stroja si dôkladne prečítajte všetky 
pokyny. Návod uskladnite na bezpečnom 
mieste.

• S každým strojom sa dodávajú označenia a 
nálepky poskytujúce dôležité informácie o 
bezpečnosti a údržbe. Uistite sa, že sú vždy 
dobre čitateľné. Objednávacie čísla nových 
nálepiek je možné nájsť v zozname náhrad-
ných dielov.

• Stroj a jeho príslušenstvo sa smie používať 
iba na účely uvedené v dokumentácii k pro-
duktu.

• Z dôvodu bezpečnosti stroja sa tento nesmie 
nijako upravovať.

• Poškodené diely okamžite vymeňte.
 Diely podliehajúce opotrebovaniu včas 

vymieňajte.

Buďte všímaví
Vždy venujte pozornosť vykonávanej práci a 
správajte sa racionálne. Stroj nepoužívajte, ak 
ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu 
alebo iných látok, ktoré môžu ovplyvňovať 
zrak, reakčnú schopnosť alebo úsudok.
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Pri manipulácii so strojom na sva-
hoch buďte vždy extrémne opatrní. 
Na svahoch ho posúvajte vždy 
priamo nahor a nadol. Neprekračujte 
maximálnu stúpavosť stroja uve-
denú v návode na obsluhu. Pre 
prevádzkovaní na svahu alebo v 
priekope zostávajte v dostatočnej 
vzdialenosti od stroja.

Nedotýkajte sa motora, výfukového potru-
bia alebo excentrického prvku stroja. Počas 
prevádzky sa veľmi zahrievajú a môžu 
spôsobiť popáleniny. Počas prevádzky sa 
nedotýkajte klinových remeňov ani rotujúcich 
častí.

Parkovanie
Stroj parkujte na čo najrovnejšom a 
najpevnejšom povrchu. 

Pred opustením stroja:
• Použite parkovaciu brzdu.
• Vypnite motor a vytiahnite kľúčik 

zapaľovania.

Nakladanie a vykladanie

Pri zdvíhaní stroja pomocou žeriava 
sa nikdy nezdržiavajte v jeho bez-
prostrednej blízkosti alebo pod ním. 
Používajte iba vyznačené zdvíhacie 
body. Vždy sa uistite, či sú všetky 
zdvíhacie zariadenia dimenzované 
na hmotnosť produktov.

Údržba
Údržbové práce smie vykonávať iba kvalifiko-
vaný personál. Neoprávnené osoby sa nesmú 
zdržiavať v blízkosti stroja. Údržbové práce 
nevykonávajte počas pohybu stroja alebo pri 
spustenom motore.

Napĺňanie paliva (benzín/nafta)

Benzín má extrémne nízky bod 
vzplanutia a v určitých situáciách 
môže byť výbušný. Nefajčite. Zais-
tite dobré vetranie pracovnej oblasti.

Pri manipulácii s benzínom sa zdržiavajte v 
dostatočnej vzdialenosti od všetkých horú-
cich predmetov alebo zdrojov iskier. Pred 
napĺňaním nádrže počkajte, kým sa stroj 
ochladí. Nádrž napĺňajte minimálne 3 metre 
od miesta jeho zamýšľaného použitia. Dbajte 
na to, aby ste nevyliali benzín, naftu alebo 
olej na zem. Chráňte si ruky pred kontaktom 
s benzínom, naftou alebo olejom. Pomalým 
otváraním veka nádrže uvoľnite prípadný pret-
lak v nádrži. Nádrž neprepĺňajte. Stroj pravi-
delne kontrolujte na únik paliva.

Nepoužívajte stroj, z ktorého uniká palivo.

Štartovanie stroja

Pred štartovaním si prečítajte návod 
na používanie, oboznámte sa so 
strojom a uistite sa, že:

• Všetky rukoväte sú čisté a neobsahujú tuk 
ani olej.

• Stroj nevykazuje žiadne poruchy.
• Všetky ochranné zariadenia sú bezpečne 

upevnené na príslušných miestach.
• Všetky ovládacie páky sú v „neutrálnej“ 

polohe.

Stroj naštartujte podľa návodu na obsluhu.

Prevádzka

Nohy udržiavajte v dostatočnej vz-
dialenosti od stroja.

Stroj neprevádzkujte v nedostatočne 
vetraných priestoroch. Existuje ri-
ziko otravy oxidom uhoľnatým.

Stroj používajte iba na určený účel. Uistite sa, 
že viete, ako stroj rýchlo zastaviť v prípade 
núdzovej situácie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY (PRE VŠETKY PRODUKTY RADU LIGHT)
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Práca s hydraulickým systémom
Dôležité je vykonávať pravidelnú údržbu 
hydraulického systému. Aj minimálne 
poškodenie alebo trhlina na hadici alebo spoj-
ke môže mať katastrofálne následky. Pamä-
tajte na to, že hydraulické hadice sú vyrobené 
z gumy a časom dochádza k ich znehodno-
covaniu, výsledkom čoho môžu byť trhliny. Vo 
všetkých prípadoch, ak si nie ste istí ohľadom 
ich trvanlivosti alebo opotrebovania, vymeňte 
hadice za originálne hadice od spoločnosti 
Dynapac.

Práca s batériou
Batéria obsahuje toxickú a korozívnu kyselinu 
sírovú. Noste ochranné okuliare a vyhýbajte 
sa kontaktu kyseliny s pokožkou, odevom 
alebo strojom. Pri kontakte s kyselinou sírovou 
omyte pokožku vodou. Ak sa vám kyselina 
dostane do očí, vyplachujte ich vodou po dobu 
aspoň 15 minút a ihneď vyhľadajte lekárske 
ošetrenie. Plyn unikajúci z batérie je výbušný. 
Pri montáži alebo výmene batérie vždy dbajte 
na to, aby ste neskratovali jej póly.

Oprava
Nikdy nepoužívajte poškodený stroj. Kvalifiko-
vaná oprava vyžaduje kvalifikovaný personál. 
Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis.

Hasenie požiaru
V prípade požiaru stroja je najlepšie použiť 
hasiaci prístroj triedy ABE.
Vhodný je aj hasiaci prístroj CO2 triedy BE.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre jed-
notky s rádiovým diaľkovým ovládaním
Pred použitím tohto zariadenie si starostlivo 
prečítajte tento návod na používanie, a to aj 
v prípade, ak viete, ako pracovať s rádiovými 
ovládacími systémami. Iba tento dokument 
obsahuje najnovšie informácie týkajúce sa 
vášho rádiového ovládacieho systému Dy-
napac. Informácie o získaní prevádzkového 
povolenia získate v registračných dokumen-
toch priložených v prílohe tohto návodu na 
používanie. Starostlivo dodržiavajte všetky 
príslušné pracovno-bezpečnostné predpisy 
a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce. 
Rádiové ovládacie zariadenia Dynapac môže 
používať iba plne vyškolený a oprávnený 
personál. Súčasti a iné diely zabudované do 
zariadenia Dynapac z bezpečnostných dôvo-
dov sa musia pravidelne kontrolovať. V prí-
pade poruchy rádiového diaľkového ovládača 

Dynapac ho treba okamžite vypnúť. Vysielač 
sa vypína použitím štartovacieho a vypína-
cieho tlačidla. Prípojný kábel sa musí odpojiť 
v mieste prijímača od prípojnej zásuvky 
(konektor) ovládanej jednotky. Opravy zaria-
denia smie vykonávať iba spoločnosť Dyna-
pac alebo technik autorizovaný spoločnosťou 
Dynapac. Pri nedodržaní týchto odporúčaní 
vystavujete seba a ostatných riziku. Za 
týchto podmienok spoločnosť Dynapac ruší 
záruku a všetky ostatné formy zodpovednosti. 
Táto rádiová ovládacia jednotka je určená 
výhradne na ovládanie stavebných strojov 
a priemyselných zariadení. Bezpečnostné sys-
témy (štartovacie a vypínacie tlačidlo, nulové 
nastavenie) sú úplne účinné iba za týchto 
podmienok. Žiadna iná forma použitia nie je 
povolená. Pri akomkoľvek nedodržaní týchto 
podmienok nebude spoločnosť Dynapac niesť 
žiadnu zodpovednosť.
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BEZPEČNOSŤ POČAS PREVáDZKY

Svahy

max. 19 °
alebo 35 %

Uhol sklonu na bočných svahoch

Pri prevádzke v blízkosti okraja svahu sa musia mi-
nimálne dve tretiny dosky nachádzať na pevnom 
povrchu.

Ak sa stroj prevráti, pred pokusom o zdvih-
nutie stroja vypnite motor.

Pracovná oblasť musí byť bezpečná. Mokrá a kyprá 
zem znižuje manévrovateľnosť najmä na svahoch. 
Na svahoch a nerovnom teréne vždy zachovávajte 
zvýšenú opatrnosť.

Ak je to možné, vyhýbajte sa jazde naprieč 
svahom. Namiesto toho jazdite po svahu 
priamo nahor a nadol.

Nikdy nepracujte na svahoch, ktoré prekračujú 
možnosti stroja. Maximálny sklon stroja pri prevádzke 
je 19 ° (v závislosti od stavu podložia).

Uhol sklonu sa meria na tvrdom, rovnom povrchu pri 
zastavenom stroji. Vibrovanie je VYPNUTÉ a všetky 
nádrže sú plné. Pamätajte, že kypré podložie, zapnuté 
vibrovanie a rýchlosť jazdy môžu spôsobiť prevrátenie 
stroja aj na menšom svahu, než je tu uvedený.

Stroj nikdy nenechávajte bez dozoru pri 
spustenom motore.

Prevádzka v blízkosti okraja 
svahu

Umiestnenie stroja pri prevádzke na okra-
joch svahov

Prevádzka na svahoch

minimálne 
2/3

L000333A

L000334A

L000335A

max. 19 °
alebo 35 %
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BEZPEČNOSTNÉ ŠTÍTKY, UMIESTNENIE A POPIS

6

7

4 5

2

3

1

7

8

9

Dbajte, aby boli bezpecnostné výstražné znacky vždy citatelné; odstránte z nich 
špinu a v prípade, že nie sú citatelné, zaobstarajte si nové. Každý bezpecnostný 
štítok má svoje císlo - pozri informácie na dalšej strane. 

L000331A
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BEZPEČNOSTNÉ ŠTÍTKY, UMIESTNENIE A POPIS

1.

2.

3.  

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Obsluhujúci personál si 
musí pred použitím stroja 
prečítať bezpečnostné po-
kyny a návod na obsluhu a 
údržbu.

Používajte 
chrániče sluchu

Zdvíhací 
bod

283743

791279

109
Zaručená 

výkonová úroveň 
hluku

Výstraha — rotujúce kompo-
nenty motora. Dodržiavajte 
bezpečnú vzdialenosť.

Diesel
Hlavný vypínač

272372 904601

Zaisťovací 
bod

Hydraulický 
olej

Hydraulický 
bio-olej
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MOTOROVÝ Použite olej SAE 15W/40: 
OLEJ 1,9 l Shell Universal Engine Oil TX15W-40 alebo ekvivalent 

 
OLEJ PRE Použite olej SAE 15W/40: 
ZHUTŇOVACÍ VALEC 0,5 l Shell Helix Ultra 5W-40  

 
HYDRAULICKÝ OLEJ Hydraulický olej, odporúčania: 
 27,0 l Shell Tellus TX68 alebo ekvivalent 
 
 
BIODEGRADABILNÝ BP BIOHYD SE-S 46 
HYDRAULICKÝ OLEJ Pri dodávke zariadenia mohlo byť zariadenie naplnené   
 biodegradabilným olejom. Pri výmene alebo dolievaní vždy   
 používajte ten istý typ oleja. 

 
PALIVO Použite olej pre naftové motory, ktorý spĺňa normy EN 590   
 alebo DIN 51601. 
 Objem: 7,0 l 
 

PALIVO A MAZIVá

Pred dopĺňaním nádrže zastavte motor. 
Nádrž nikdy nedopĺňajte v blízkosti otvo-
reného ohňa alebo zdroja iskier. Mohlo by 
dôjsť k požiaru. Nefajčite. Používajte čisté 
palivo a čisté pomôcky na napĺňanie nádrže. 
Dávajte pozor, aby ste nerozliali palivo.

Objem oleja od sériového čísla 80030215 je 0,5 
litra. Tento objem je postačujúci aj pri predtým 
vyrobených strojoch. Pozrite si servisné infor-
mácie (SI) SI 03004.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

 
Hmotnosť  LH800 
 
Prevádzková hmotnosť  
podľa normy EN500, kg  820 
 
Údaje o zhutňovaní 
 
Vibr. frekvencia, Hz  53 
Vibr. frekvencia, vibr./min.  3180 
Odstredivá sila, kN   95 
Amplitúda, mm  2,5 
 
 
Prevádzkové údaje 
 
Rýchlosť pohybu, m/min  maximálne 30 
Max. sklon  35 
 
 
Objemy 
 
Palivová nádrž, litre  7,0 
Kľuková skriňa, litre  1,9 
Hydraulický olej, litre  27,0 
Excentrický prvok, litre  1,0 
Spotreba paliva, l/h  2,3 
 
 
Motor 
 
Model  Hatz 
   1D90V 
   El. štart 
Výkon, kW  (k)  11,5  
Otáčky motora, ot./min.  3000        
      
 
Hluk a vibrácie 
 
Nasledujúce úrovne hluku a vibrácií sú určené v súlade s prevádzkovým cyklom popísaným v 
smernici EÚ číslo 2000/14/EC. 
 
Zaručená úroveň akustického výkonu 
LwA dB (A) =   109 
 
Úroveň akustického tlaku v ušiach obsluhujúceho personálu (ISO 6396) 
LpA dB (A)  84 
 
Vibrácie rúk a ramien (ISO 5349-1) 
ahv m/s2  - (rádio) 
 
Z dôvodu skutočných prevádzkových podmienok sa môžu tieto hodnoty počas prevádzky líšiť. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE – RáDIOVÝ DIAĽKOVÝ OVLáDAČ

Prevádzková teplota okolia  -20 až +65°C
Trieda izolácie – ochrana  IP65

VYSIELAČ    Nano-L-A2-1
Vysielací frekvenčný rozsah  400–477 MHz, 25 mW FM
Použitie technológie frekvenčnej syntézy umožňuje výber frekvencií podľa príslušného vlnového 

pásma pre danú krajinu použitia.
Nízkofrekvenčná modulácia  Signál FSK (kľúčovanie frekvenčným posunom) podľa
      protokolu CCITT V.23
Interval opakovania prenosu  približne 60 ms
Prenosová rýchlosť v baudoch 1200 baud (bitov za sekundu)
Dosah     300 až 1000 m
Príkon     60–100 mA
VF výstup    Max. 10 mW
Hmotnosť (bez batérie)  Veľkosť (D x Š x V)
Nano-L 1,0 kg    24,7 x 13,9 x 11,7 cm

PRIJÍMAČ    PNN-Compact
Prijímací frekvenčný rozsah  400–477 MHz 
Zabezpečenie údajov:
Generuje kód CRC (cyklický redundančný kód) s Hammingovou vzdialenosťou = 4.
Generuje neutrálnu polohu.
Adresovanie každého vysielača vlastnou, jedinečnou kombináciou (max. možný počet kombinácií 216).
Zabezpečenie prijímaných údajov:
Diverzitné vyhodnocovače, kód CRC, štartovacie a vypínacie tlačidlo a bity neutrálnej polohy.
Kontaktné zavádzanie príkazov.
typ. spínacie napätie   12 V
max. spínací prúd   60 A resp. 2 A (závisí od typu cievky)
Hmotnosť    Veľkosť (D x Š x V – vrátane dosky)
PNN-Compact 2,4 kg   22 x 16 x 6 cm

BATÉRIA    7,2 V/0,6 Ah

NABÍJACIA JEDNOTKA
Prevádzkové napätie/
externá nabíjacia jednotka  jednosmerné napätie 12 V/24 V, striedavé napätie 110 V/230 V
Prevádzkové napätie/PNN-Compact Jednosmerné napätie 12 V

Údajové štítky
Údajové štítky sa nachádzajú za batériou na vysielači 
a prijímači. Údaje obsahujú sériové číslo, označenie 
modelu a frekvenčné pásmo. Vysielač a prijímač majú 
rovnaké sériové číslo.

Pri žiadosti o informácie týkajúce sa ovládacie-
ho zariadenia vždy uvádzajte sériové číslo.

L000350A

L000351A
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TECHNICKÉ ÚDAJE – ROZMERY

E
A

C

B
L000331A L000332AKONTAKTNá 

PLOCHA

   LH800 

A mm  1150
B mm  660
C mm  795

E mm  1050

Kontaktná plocha, m2 0,290

Príslušenstvo LH800 
    
Extenzné platne
Šírka, mm 2x75=150 / 
   2x150=300

Hmotnosť, kg 14,6 / 24,6

Kontaktná plocha, m2 Šírka 150: 0,356
   Šírka 300: 0,422
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ROZSAH POUŽITIA STROJA

Vibračné doskové zhutňovače Dynapac LH sú určené
na zhutňovanie výplní. Doskový zhutňovač LH sa
môže nasadzovať pri väčšine použití vo svojej triede,
okolo betónovaných základov a konštrukčných celkov,
pri podlahách a iných základoch a pri plnení výkopov.

Spolu s polyuretánovou rohožou je tiež užitočným
pomocníkom pri dláždení.

Zhutňovač LH sa môže používať iba na dobre
vetraných miestach, tak ako všetky stroje so
spaľovacím motorom.

Pri práci so zhutňovačom LH sa riaďte pokynmi v
príručke. Počas práce na stroji neseďte ani na ňom
nestojte. Toto ovplyvňuje funkčnosť stroja a taktiež
môže spôsobiť jeho poškodenie.

Zhutňovač LH sa nesmie ťahať za vozidlami.

─

Neprevádzkujte ho na strmších svahoch, než je
odporúčané v tejto príručke.



16 ILH800SK5

PREVáDZKA

1. Naplňte palivovú nádrž. 
Objem oleja: 7,0 l

Pred naštartovaním

2. Skontrolujte hladinu oleja v motore. 
 Objem oleja: 1,9 l

Nikdy nepoužívajte štartovací plyn.

Max.

2

L000328A

1

L000454A
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Aj obsluhujúci personál oboznámený s 
prácou so strojmi s rádiovým diaľkovým 
ovládaním si musí pred použitím stroja star-
ostlivo prečítať tento návod.

Stroj môže obsluhovať iba vyškolený per-
sonál plne oboznámený s ovládacím systé-
mom.

V prípade výskytu poruchy v systéme 
okamžite vypnite štartovacie a vypínacie 
tlačidlo na vysielači a odpojovač batérie a 
odpojte napájací kábel stroja.

Všetky problémy musí odstraňovať a opravy 
musí vykonávať servisný technik autori-

PREVáDZKA – RáDIOVÝ DIAĽKOVÝ OVLáDAČ

Vysielač

Vysielač a prijímač musia mať rovnaký kód adresy (a 
rovnaké sériové číslo). Ak chcete použiť iný vysielač, 
musíte ho nastaviť tak, aby jeho kód adresy zod-
povedal kódu adresy prijímača.

Rozsah je 50 až 200 metrov v závislosti od okolia a 
prípadnej rádiovej interferencie. V prípade rádiovej 
interferencie zmeňte frekvenciu vysielača stlačením 
tlačidiel 1 a 8. Frekvencia sa dá každým stlačením 
tlačidla meniť s krokom 25 kHz (kanály 0 až 67).

Vysielač obsahuje dve niklovo-kadmiové batérie s 
kapacitou 1100 mAh. Do vysielača vložte batériu jej 
zasunutím do príslušného otvoru tak, aby zacvakla na 
miesto. Batériu vyberiete stlačením poistky a posu-
nutím batérie do boku a potom smerom von. Prevádz-
ková doba pre úplne nabitú batériu je 8 až 10 hodín. 
Vysielač obsahuje červenú diódu LED, ktorá sa rozsvi-
eti v prípade potreby výmeny batérie. V tomto režime 
sa vysielač dá používať ďalších 15 minút. Vymeňte 
batériu a skontrolujte čistotu otvoru a kontaktných 
povrchov. Po vybratí batérie sa preruší rádiová komu-
nikácia. Vymeňte batériu v prijímači na stroji alebo v 
oddeliteľnej nabíjačke.

Ak sa vysielač nepoužíva, batériu treba každé štyri 
týždne dobíjať. Ak sa vysielač nebude používať dlhšiu 
dobu, batériu vyberte.

1. Tlačidlo na zmenu frekvencie
2. Prepínač rýchlosti, vysoká/nízka
3. Pákový ovládač
4. Indikátor vysielača, zapnutie
5. Vypínač vysielača, zapnutie/vypnutie
6. Indikátor vybitia batérie
7. Štartovacie a vypínacie tlačidlo, motor
8. Tlačidlo na zmenu frekvencie/prezeranie
 hodnôt na displeji
9. Batéria

Vyberanie batérie z vysielača...

... a jej vloženie do prijímača na nabíjanie.

L000327A

L000326A

L000338A

1 2 3 4 5 6 7 8

9
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PREVáDZKA – RáDIOVÝ DIAĽKOVÝ OVLáDAČ

Prijímač
Prijímač sa nachádza na stroji pod zadným plastovým 
krytom. Je vybavený anténou, displejom a integrov-
anou nabíjačkou batérií vysielača.

Doba nabíjania batérie vysielača v prijímači je 1 hodi-
na.

Na displeji sa zobrazí:
Napätie batérie, stroj:   U_XX.X
Teplota v zásobníku
hydraulickej kvapaliny (°C):  XX_°C
Teplota v zásobníku
hydraulickej kvapaliny (°F):  XX_°F
Prevádzková doba agregátu,
naftový motor:    XXXXYh
(Hodnota Y sa používa v prípade, ak počet prevádzko-Hodnota Y sa používa v prípade, ak počet prevádzko-
vých hodín prekročí hodnotu 9999, v opačnom prípade 
je hodnota Y prázdna).
Chybové hlásenia:   Err_XX

Na displeji sa zobrazí najprv napätie batérie, a potom 
postupne sa posúvajúce ostatné hodnoty. Zobrazené 
hodnoty môžete postupne prezerať stlačením pravého 
tlačidla na zmenu frekvencie (8) na vysielači (prijímač 
musí byť v prevádzkovom režime).

Na displeji sa zobrazí aj niekoľko chybových kódov 
(Err_XX):
Err_01: Nízky tlak oleja v motore.
Opatrenie: Skontrolujte a prípadne doplňte olej.
Err_02: Vysoká teplota hydraulického systému.
Opatrenie: Stroj nechajte ochladiť. Ak je okolitá teplota 
extrémne vysoká, skontrolujte systém pohonu a excen-
trické prvky.
Err_10: Prerušenie rádiového spojenia počas prevádz-Prerušenie rádiového spojenia počas prevádz-
ky.
Opatrenie: Ak k tomu dochádza často, zmeňte frekvenciu

Nabíjačka batérií (voliteľná)
Neprerušované zelené svetlo signalizuje, že nabíjačka 
je pripravená na nabíjanie. Batériu umiestnite do 
nabíjačky. Ak je batéria úplne vybitá, žltá dióda 
LED bliká počas úvodnej fázy nabíjania pomaly. 
Neprerušované žlté svetlo signalizuje nabíjanie batérie. 
Batéria je úplne nabitá, keď žltá dióda LED rýchlo bliká. 
Doba nabíjania je 3 až 5 hodín. Batéria sa nepoškodí, 
ak ju po úplnom nabití ponecháte v nabíjačke.

Nabíjačku používajte iba v suchej miestnosti 
a pri teplotnom rozsahu 0 až 40 °C. Nabitá 
batéria predstavuje koncentrovaný zdroj 
energie. Batériu nikdy neskladujte tam, kde 
môže dôjsť k jej skratu.

Nabíjačka batérií 

Prijímač

L000325A

L000326A
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V prepravnom režime treba vysielač umiestniť pod 
zadný kryt.

Pred naštartovaním

PREVáDZKA – RáDIOVÝ DIAĽKOVÝ OVLáDAČ

1. Otvorte zadný plastový kryt a vyberte vysielač. 
Vložte odpájač batérie (14) a otočte ho do zamk-
nutého režimu. Pri zapnutom napájaní znie bzučiak 
(15). Po naštartovaní motora sa bzučiak vypne

Štartovanie motora

10. Vysielač
11. Anténa
12. Núdzový vypínač
13. Prijímač
14. Hlavný vypínač
15. Bzučiak

2. Zatvorte kryt a vytiahnite núdzový vypínač (12) na 
stroji.

3. Zapnite vysielač (5). Zelená dióda LED (4) signali-Zapnite vysielač (5). Zelená dióda LED (4) signali-
zuje zapnutie vysielača.

4. Skontrolujte stav batérie. Výstražný indikátor vybitia 
batérie (6) by nemal svietiť. Vždy majte k dispozícii 
náhradnú úplne nabitú batériu.

Počkajte 4 až 5 sekúnd. Toľko trvá vysielaču 
nadviazanie komunikácie s prijímačom.

5. Prepínač otáčok motora (2) nastavte do „pomalého“ 
režimu (korytnačka).

6. Štartovacie a vypínacie tlačidlo (7) zatlačte do-Štartovacie a vypínacie tlačidlo (7) zatlačte do-
predu, kým nenaštartuje motor. Po naštartovaní 
motora uvoľnite štartovacie a vypínacie tlačidlo.

7. Nový pokus o naštartovanie môžete vykonať po 
uplynutí 7 sekúnd.

12. Núdzový vypínač

2. Prepínač rýchlosti, vysoká/nízka
4. Indikátor vysielača, zapnutie
5. Vypínač vysielača, zapnutie/vypnutie
6. Nízke napätie batérie
7. Štartovacie/vypínacie tlačidlo, motor

Nikdy nepoužívajte štartovací plyn.

10 1211 13 1514

12

L000329A

L000338A

2 4 5 6 7

L000582A
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Doprava

Dopredu

Doľava

Dozadu

Ovládanie
Polohy pákového ovládača diaľkového ovládania majú 
nasledujúce funkcie:
Dopredu Stroj sa pohybuje dopredu.
Dozadu Stroj sa pohybuje dozadu.
Doprava Stroj sa otáča doprava.
Doľava Stroj sa otáča doľava.
0 Po uvoľnení pákového ovládača sa
 zastaví vibrovanie a stroj.

0

1. Nastavte plný výkon prepnutím prepínača rýchlosti 
(2) do „rýchleho“ režimu (zajac).

Skontrolujte, či je pracovná oblasť 
bezpečná. Mokrá a kyprá zem znižuje 
prevádzkové schopnosti stroja, najmä na 
svahoch.

Stroj nikdy neponechávajte so spusteným 
motorom a pri opúšťaní motora vždy vypína-
jte hlavný vypínač (14). Na stroj nepúšťajte 
pasažierov.

Stroj neprevádzkujte vo vzdialenosti viac 
ako 20 metrov. Pracovnú oblasť a stroj majte 
vždy pod dobrým dohľadom.

Vysielač nikdy nedávajte nikomu, kto nie je 
plne oboznámený so strojom, jeho obsluhou 
a bezpečnostnými predpismi.

Opakované nastavenie vysokej rýchlosti je 
možné iba po 30 sekundách prevádzky pri níz-
kej rýchlosti.

Prevádzka

2. Prepínač rýchlosti, vysoká/nízka

PREVáDZKA – RáDIOVÝ DIAĽKOVÝ OVLáDAČ

L000338A
2



21ILH800SK5

1. Zastavte vibrovanie – vypnutý pákový ovládač (3).

2. Prepínač rýchlosti (2) nastavte do „pomalého“ 
režimu (korytnačka).

3. Motor nechajte niekoľko minút bežať na 
voľnobežných otáčkach.

4. Štartovacie a vypínacie tlačidlo (7) zatlačte dozadu.

5. Po zastavení motora začne znieť bzučiak.

6. Otvorte zadný kryt a odpájač batérie (14) otočte 
dozadu tak, aby prestal znieť bzučiak.

7. Stlačením vypínača (5) vypnite vysielač. Zelený 
indikátor zhasne.

8. Vysielač v prepravnom režime umiestnite do stroja 
alebo ho uschovajte na bezpečnom mieste.

9. Batériu vysielača po dennej práci nabite, aby bola 
vždy k dispozícii úplne nabitá batéria.

Vysielač vždy skladujte bezpečne, aby sa 
zabránilo neoprávnenému naštartovaniu 
stroja.

PREVáDZKA – RáDIOVÝ DIAĽKOVÝ OVLáDAČ

Po stlačení núdzového vypínača na stroji 
sa stroj okamžite zastaví. Núdzový vypínač 
musí byť vždy v prevádzkyschopnom stave. 
Stroj sa po uvoľnení pákového ovládača 
okamžite zastaví. Pákový ovládač musí byť 
funkčný a musí sa po uvoľnení vracať do nu-
lového režimu. Stroj sa po vypnutí vypínača 
na vysielači okamžite zastaví.

Vysielač

1. Tlačidlo na zmenu frekvencie
2. Prepínač rýchlosti, vysoká/nízka
3. Pákový ovládač
4. Indikátor vysielača, zapnutie
5. Vypínač vysielača, zapnutie/vypnutie
6. Indikátor vybitia batérie
7. Štartovacie/vypínacie tlačidlo, motor
8. Tlačidlo na zmenu frekvencie/prezeranie
 hodnôt na displeji
9. Batéria

L000338A

1 2 3 4 5 6 7 8

9

Štartovanie motora

10. Vysielač
11. Anténa
12. Núdzový vypínač
13. Prijímač
14. Hlavný vypínač
15. Bzučiak

10 1211 13 1514
L000329A
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ZDVÍHANIE A PREPRAVA

Nikdy nestojte a ani neprechádzajte pod 
zdvihnutým zariadením.

Na zdvíhanie stroja používajte iba rámový zd-
víhací hák (1).

Všetky zdvíhacie zariadenia musia byť dimenzo-
vané tak, aby spĺňali všetky príslušné regulačné 
ustanovenia. Pred zdvihnutím zariadenia skon-
trolujte, či sú tlmiče nárazov (2) a ochranný rám 
správne k zariadeniu pripevnené a či nie sú 
poškodené.

Prevádzková hmotnosť je uvedená na 
štítku zariadenia. Pripočítajte hmotnosť 
rozširujúceho príslušenstva (ak je namonto-
vané).

Zdvíhanie

1

2

Preprava
Stroj počas prepravy vždy pevne zaistite. 
Na priväzovanie stroja používajte ťažné oká 
vpredu a vzadu..

ŤAHANIE A VYSLOBODZOVANIE

Pri ťahaní alebo vyslobodzovaní stroja musí byť 
ťahacie zariadenie pripojené k obom ťažným okám 
(vpredu aj vzadu) na dolnej doske stroja. Ťažné sily 
musia pôsobiť na stroj v pozdĺžnom smere, ako je to 
znázornené na obrázku. Maximálna povolená ťažná 
sila je 15 kN v zvislom smere v pozdĺžnej osi stroja.

Ťažné oká

L000337A

L000336A

1. Zdvíhací hák
2. Tlmiče nárazov

L000584A
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ÚDRŽBA – SERVISNÉ MIESTA

Pri odpájaní batérie vždy najskôr odpojte ká-
bel so záporným pólom. Pri pripájaní batérie 
vždy najskôr pripojte kábel s kladným pólom.

Staré batérie likvidujte environmentálne vhod-
ným spôsobom – batérie obsahujú toxické 
olovo.

Pri nabíjaní batérie nepoužívajte 
rýchlonabíjačku. V opačnom prípade sa môže 
skracovať životnosť batérie.

Pri zváraní na stroji musia byť kladné a záporné 
póly batérie odpojené. Uzemňovací pól zváračky 
nikdy nepripájajte k naftovému motoru. Pred 
zváraním na stroji odpojte kábel od prijímača.

Batérie

Technické údaje
MModel Batéria Kapacita Max. prúd VxDxŠ Hmotnosť
LH800 HV44-12 44 Ah/20 hodín 660 A (5 sekúnd) 175x197x165 mm 15 kg

Štartovacie charakteristiky
Batéria je navrhnutá na vysoké zaťaženie (krátkodobý vysoký prúd). Schopnosť batérie dodávať 
výkon je pri veľmi nízkej teplote obmedzená. Kapacita je špecifikovaná pre teplotu 25 °C a klesá 
o približne 0,8 % na °C. Kapacita pri chlade neklesne úplne. Batéria po opätovnom zohriatí znova 
získa plný výkon.

Nabíjanie
Batéria sa normálne nabíja z alternátora motora. Ak sa z nejakého dôvodu batéria úplne vybije, 
musí sa znova nabiť použitím nabíjačky batérií. Batériu môžete vybiť, ak po naštartovaní motora 
nevrátite späť kľúčik zapaľovania, alebo tak častým štartovaním a vypínaním motora, že batéria 
nebude mať čas na normálne opätovné nabitie.

Cyklické nabíjanie batérií LH použitím nabíjačky batérií:
Batéria   Nabíjací prúd   Nabíjacie napätie
HV28-12W  max. 8.4 A   14.4–14.7 V
HV44-12  max. 13 A   14.4–14.7 V

POZNáMKA
Používajte nabíjačku batérií s regulovaným napätím (konštantné napätie). Odporúča sa spínaná 
dvojstupňová nabíjačka s konštantným napätím. Dvojstupňová nabíjačka po úplnom nabití batérie 
automaticky znižuje nabíjacie napätie (14,4 V) na dobíjacie napätie (13,3 V).

Vhodné nabíjačky batérií na 230 voltov:
Optima Model RTC 12/7-S-230
LADAC Model LADAC 512
Tudor  Model 61715 Tudor

Skladovanie a dobíjanie
Vybitá batéria zamŕza pri teplote približne -7 °C. Úplne nabitá batéria zamŕza pri teplote približne 
-67 °C. Batériu, ktorá sa nepoužíva, treba pred odložením úplne nabiť. Dobíjanie sa zvyčajne 
nevyžaduje po dobu 6 až 8 mesiacov. Ak sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, odporúčame ju pred 
použitím úplne nabiť. Počas sezóny (najmä v zime) sa odporúča niekoľkokrát vykonať dobíjanie.
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ÚDRŽBA – SERVISNÉ MIESTA

354 2 7

1

 1. Palivová nádrž
 2. Vstupný vzduchový filter
 3. Vzduchový filter
 4. Olejový filter motora
 5. Mierka hladiny oleja 
 6. Palivový filter 
 7. Batéria
 8. Otvor pre vypúšťanie oleja
 9. Excentrický prvok,
  otvor pre meranie hladiny/ 
  vypúšťanie
 10. Hydraulická nádrž
11.  Hydraulický filter
 12. Hadica na vypúšťanie oleja
13.  Odlučovač vody
14.  Vysielač a prijímač

10

12

9

68 11

13
L000323A

14

Po každých 10 hodinách prevádzky (denne)

Po prvých 20 hodinách prevádzky

Položka na  Údržba  Pozrite si stranu  Komentáre 
obrázku 
 
 1 Skontrolujte a doplňte palivo.  16
 5 Skontrolujte a doplňte motorový olej.  26
  Skontrolujte, či nedochádza k žiadnemu  
  úniku oleja.
  Skontrolujte a dotiahnite časti motora 26
 2 Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter  Pozrite si návod na obsluhu motora
 14 Skontrolujte vysielač a prijímač 26

Položka na  Údržba  Pozrite si stranu  Komentáre 
obrázku 
 
 8 Vymeňte motorový olej.  27
 4 Vyčistite/vymeňte olejový filter  Pozrite si návod na obsluhu motora.
 2 Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter  Pozrite si návod na obsluhu motora.
  Skontrolujte a nastavte vôľu ventilov  Pozrite si návod na obsluhu motora.
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ÚDRŽBA – SERVISNÉ MIESTA

Po každých 1000 hodinách prevádzky / raz za rok

Po každých 500 hodinách prevádzky / raz za rok

Po každých 100 hodinách prevádzky

Položka na  Údržba  Pozrite si stranu  Komentáre 
obrázku 
 
 13 Vyprázdnite odlučovač vody 27
 8 Vymeňte motorový olej.  27 
 10 Vyčistite vzduchový filter motora 27
 10 Skontrolujte hladinu hydraulického  
  oleja v nádrži 27
 2 Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter  Pozrite si návod na obsluhu motora.

Položka na  Údržba  Pozrite si stranu  Komentáre 
obrázku 
 
 8 Vymeňte motorový olej.  27 
 10, 11 Vymeňte hydraulický olej a filter 28
 4 Vyčistite/vymeňte olejový filter  Pozrite si návod na obsluhu motora.
 2 Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter  Pozrite si návod na obsluhu motora.
  Skontrolujte čerpadlo vstrekovania paliva  Pozrite si návod na obsluhu motora.
  Skontrolujte vstrekovaciu trysku  Pozrite si návod na obsluhu motora.
  Nastavte vôľu hlavy valcov vzhľadom 
  na sacie a výfukové ventily  Pozrite si návod na obsluhu motora.
  Nastavte vôľu ventilov

Položka na  Údržba  Pozrite si stranu  Komentáre 
obrázku 
 
 9 Vymeňte olej v excentrickom prvku 29
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4. Stroj udržiavajte v čistote.

Pri umývaní stroja nesmerujte prúd vody pri-
amo na plniaci uzáver palivovej nádrže. Toto 
je dôležité najmä pri používaní vysokotlako-
vého prúdu. Na plniaci uzáver palivovej nádrže 
nasaďte igelitové vrecko a zaistite ho gumičkou.

Nikdy nepoužívajte vysokotlakové čistenie na 
rádiový vysielač alebo prijímač

5. Vysielač: Podľa potreby starostlivo vyčistite panel. 
Uistite sa, či nie je poškodené tesnenie okolo 
vypínača. Podľa potreby skontrolujte a vyčistite 
otvory a kontaktné povrchy batérie.

6. Prijímač: Uistite sa, či je anténa upevnená v 
požadovanej polohe a či sú otvory a kontaktné pov-
rchy batérie vysielača čisté.

ÚDRŽBA – PO KAŽDÝCH 10 HODINáCH PREVáDZKY

2

1

Hatz 1D90V

L000349A

L000466A

L000028A

1. Skontrolujte hladinu oleja v kľukovej skrini motora.

2. Skontrolujte vzduchový filter.

Odporúčame prečítať si podrobný návod na obsluhu 
motora dodávaný so strojom.

3. Skontrolujte a v prípade potreby dotiahnite skrutky 
a matice.

 1. Kontrolná mierka oleja
 2. Vzduchový filter
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ÚDRŽBA – PO KAŽDÝCH 100 HODINáCH PREVáDZKY

 1. Olejová vypúšťacia skrutka/vypúšťacia   
  hadica

 1. Kontrolný priezor
 2. Vzduchový filter

1

1

L000330A

3. Skontrolujte odlučovač vody/odlučovač vody a nafty 
a vypustite ho, až kým v nádržke nezostane iba 
čisté palivo

2

L000585A

L000586A

1. Vymeňte olej (prvá výmena po 20 hodinách spolu s 
filtrom motorového oleja).

 Hatz 1D90V 1,9 l

 Na vypúšťanie oleja použite dodávanú hadicu.

Olej zachytávajte a zlikvidujte podľa platných 
predpisov.

2. Skontrolujte hladinu hydraulického oleja (1) v 
nádrži.

 
 27,0 l
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1. Vymeňte palivový filter (pozri príručku pre motor).

2. Vymeňte motorový olej (pozri príručku pre motor).

3. Vymeňte olejový filter (pozri príručku pre motor).

4. Vymeňte vzduchový filter (pozri príručku pre motor).

Olej uložte a zlikvidujte ho v súlade s vodnými 
postupmi. Použité olejové filtre taktiež zlikvidujte 
vhodným spôsobom.

ÚDRŽBA – PO KAŽDÝCH 500 HODINáCH PREVáDZKY

Hatz 1D90V

L000466A

2

1

L000585A

Výmena hydraulického oleja/fil-
tra

1. Odstráňte ochranný kryt.

2. Otvorte hydraulickú nádrž pri filtri a pomocou   
 vhodného čerpadla ju vyprázdnite.

3. Vymeňte hydraulický filter.

Olej uložte a zlikvidujte ho v súlade s vodnými 
postupmi. Použité olejové filtre taktiež zlikvidujte 
vhodným spôsobom.

4. Hydrauliku naplňte novým hydraulickým olejom až  
 po sklo kontrolného priezoru:
 Objem: 19,0 l Shell Tellus TX68
 Biodegradabilný olej: Shell Naturelle HF-E46

5. Vymeňte filter a všetky kryty.

 1. Hydraulický filter
 2. Kontrolný priezor
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ÚDRŽBA – PO KAŽDÝCH 1000 HODINáCH PREVáDZKY / PO TROCH ROKOCH

L000587A

1

4

2

3

1. Odmontujte excentrický prvok (1) a vyčistite olejovú 
vaňu (2) na spodnej doske.

2. Naplňte 0,5 litra oleja Shell Universal Engine Oil TX 
15-40.

3. Pred namontovaním excentrického prvku namažte 
tukom povrchy medzi excentrickým prvkom a spod-
nou doskou.

4. Použite nový tesniaci krúžok s číslom výrobku 
904923 (3) a skrutky (4) dotiahnite do kríža 
doťahovacím momentom 320 Nm.

Výmena oleja v excentrickom 
prvku

 1. Excentrický prvok
 2. Olejová vaňa
 3. Tesniaci krúžok
 4. Skrutky
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HOMOLOGIZáCIA PRE NEČLENSKÉ KRAJINY EÚ

AUS Nie je potrebná žiadna homologizácia
CDN 2634231116A/2634231116
CH BAKOM95.0720.K.P
CZ 45251983
H MÜ-40.039-083/96
KO 93335
PL 1027/96
TJ YK33-9806
USA K9VPOC90T001 /K9VPNN3-5R001
 O5RS-DE96AO
ZA 3K43D/3R1B9/SPLS/RX-439/98






