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Bezpečnostní pokyny
Tyto pokyny obsahují důležité informace ovlivňující bezpečnost provozu.
Textům v rámečku, které jsou uvedeny výstražným symbolem (trojúhelník) se signálním slovem, musí být 
věnována zvláštní pozornost - viz níže:

 VAROVÁNÍ
upozorňuje na nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které MOHOU vést k vážnému 
nebo smrtelnému zranění, je-li toto varování ignorováno.

 UPOZORNĚNÍ
upozorňuje na rizika nebo riskantní postupy, které MOHOU vést ke zranění nebo ke 
způsobení hmotných škod, je-li tato výstraha ignorována.

Dodržujte následující všeobecné bezpečnostní zásady:
• Před spuštěním zařízení si důkladně pročtěte tyto pokyny.
• Z bezpečnostních důvodů je zakázáno zařízení upravovat.
• Používejte schválené prostředky osobní ochrany.
• Používejte pouze originální náhradní díly Atlas Copco.
• Vyměňte poškozené nebo opotřebené díly.
• Se zařízením smí pracovat pouze vyškolený pracovník.

Tato příručka
Chcete-li hydraulická beranidla řady A/C používat 
účinně a bezpečně, musíte znát jejich princip a musíte 
mít zkušenosti s jejich použitím. Musíte být také řádně 
proškoleni v obsluze zařízení, které hydraulickému 
beranidlu dodává hydraulickou energii.
Tato příručka slouží k tomu, aby vám umožnila správné 
pochopení funkce hydraulického beranidla a jeho 
bezpečné obsluhy.

Použití příručky
Před prvním použitím hydraulického beranidla si 
přečtěte tuto příručku od začátku až do konce.
Věnujte speciální pozornost všem bezpečnostním 
stránkám provozu a údržby hydraulického beranidla.

Model hydraulického beranidla a jeho výrobní číslo
V této příručce jsou popsána následující hydraulická 
beranidla:
• Standardní hydraulické beranidlo ovládané spouští
• Hydraulické beranidlo s dálkovým ovládáním

Výrobní číslo vašeho hydraulického beranidla je 
vyraženo na skříni beranidla (viz obr.) a na jeho štítku 
s technickými údaji. Je důležité, abyste výrobní číslo 
uváděli při provádění oprav nebo při objednávkách 
náhradních dílů. Identifi kace pomocí výrobního čísla je 
jediným způsobem zajištění správných náhradních dílů 
pro vaše hydraulické beranidlo.

Kategorizace EHTMA
Hydraulická beranidla řady A/C jsou kategorizována 
dle EHTMA jako hydraulická beranidla kategorie D 
a mohou být bezpečně používána s hydraulickými 
zdroji, které jsou opatřeny níže uvedenou hnědou 
nálepkou EHTMA D.

Výrobní číslo
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Prostředky osobní ochrany

 VAROVÁNÍ
Dlouhodobé působení nadměrného hluku může 
způsobit trvalé poškození sluchu v případě, kdy 
nepoužíváte chrániče sluchu.

 VAROVÁNÍ
Dlouhodobé působení vibrací může způsobit 
zhoršující se poškození prstů, rukou a zápěstí.
Nepoužívejte zařízení, necítíte-li se dobře, máte-
li křeče nebo cítíte-li bolest. Před pokračováním 
práce s přístrojem se poraďte s vaším lékařem.

 VAROVÁNÍ
Během práce s některými materiály se může 
uvolňovat prach, který je zdraví nebezpečný. 
Při práci v prašném prostředí je nutné používat 
schválený respirátor.

Vždy používejte schválené prostředky osobní ochrany.
Následující ochranné prostředky jsou určeny pro 
obsluhu a ostatní osoby v bezprostřední blízkosti:
• ochranná přilba
• chrániče sluchu
• ochranné brýle
• respirátor (v prašném prostředí)
• ochranné rukavice
• bezpečnostní obuv

U ručního stroje jsou do rukou obsluhy přenášeny 
vibrace přes rukojeť.

Pracovní oblast

 VAROVÁNÍ
Nepoužívejte hydraulické beranidlo v prostředích 
s výbušnou atmosférou.

Zajistěte, aby ostatní osoby nevstupovaly do pracovní 
oblasti.
Udržujte pracoviště čisté a bez cizích předmětů.

Kontrolní přehled 
bezpečnostních pravidel
Bezpečnost při údržbě

 VAROVÁNÍ
Hydraulický olej
Tenké paprsky tlakového hydraulického oleje 
mohou vniknout do pokožky. Nezkoušejte 
případný únik hydraulického oleje prsty.
Nepřibližujte obličej k místům předpokládaného 
úniku oleje. U místa předpokládaného úniku oleje 
přidržte kousek lepenky a potom zkontrolujte 
znečištění hydraulickým olejem. Pokud dojde ke 
vniknutí hydraulického oleje do pokožky, ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc.

 VAROVÁNÍ
Hydraulický tlak
Hydraulický olej pod tlakem v systému může 
způsobit poranění. Před odpojením nebo 
připojením hydraulických hadic odpojte 
hydraulický zdroj.

 VAROVÁNÍ
Poškozené hadice mohou způsobit vážný úraz.
Hydraulické hadice pravidelně kontrolujte.
Pokud naleznete některou z uvedených závad, 
hadice musí být vyměněna.
- Poškozené spojky.
- Vydutí hadice na povrchu.
- Poškození přehnutím nebo sevřením.
- Poškození vnitřních výztuh.
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 VAROVÁNÍ
Horký povrch
NEPOUŽÍVEJTE hydraulické beranidlo, je-li 
teplota hydraulického oleje vyšší než 60 °C. 
Vyšší teplota bude přenášena do ovládacích 
prvků hydraulického beranidla, které mohou při 
kontaktu pálit.

 VAROVÁNÍ
Akumulátor
Hydraulické beranidlo je opatřeno tlakovým 
akumulátorem. Tento akumulátor je pod tlakem 
i v případě, není-li v hydraulickém beranidle žádný 
hydraulický tlak. Pokus o demontáž akumulátoru 
bez předchozího odtlakování může způsobit 
vážný nebo smrtelný úraz. Tyto práce smí 
provádět pouze kvalifi kovaná osoba.

 UPOZORNĚNÍ
Opravy a údržba
Neprovádějte opravy ani práce údržby, kterým 
nerozumíte.

 VAROVÁNÍ
Hydraulické beranidlo není izolováno proti 
elektrickému proudu. Podpěra nebo hydraulické 
beranidlo by se neměly dostat do kontaktu se 
zdrojem elektrické energie. V takovém případě 
hrozí riziko způsobení zranění.

 VAROVÁNÍ
Úpravy a svařování
Neschválené úpravy mohou způsobit úraz 
a poškození zařízení.

 UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze mazadla a hydraulické oleje 
doporučené výrobcem.

Bezpečnostní štítky
Štítky umístěné na hydraulickém beranidle vás 
upozorňují na specifi cká rizika. Před zahájením práce 
s hydraulickým beranidlem si je přečtěte a ujistěte 
se, zda jste zcela pochopili uvedenou bezpečnostní 
výstrahu. Udržujte všechny štítky čisté a čitelné. 
Vyměňte poškozené nebo opotřebené štítky. Umístění 
štítků na hydraulickém beranidle je zobrazeno.

Připojení a odpojení hydraulického 
beranidla
Připojení hydraulického beranidla
1  Ujistěte se, zda dodávaný hydraulický výkon 

splňuje požadavky pro použití hydraulického 
beranidla (viz část Specifi kace).

Poznámka:  Hydraulická beranidla řady A/C mohou být
připojena k jakémukoliv zdroji hydraulického výkonu, 
který je vhodný pro toto specifi cké pracovní zařízení 
(viz část Specifi kace).
2  Připojte hydraulické hadice. Před připojením hadic 

zkontrolujte jejich čistotu. Na hadicích jsou použity 
hydraulické rychlospojky. Zkontrolujte zajištění 
rychlospojek.

•  Dodávka oleje: Přesahuje-li hodnota průtoku 
dodávaná z hydraulického zdroje předepsaný 
průtok, musí být sníženy otáčky motoru tak, aby 
bylo dosaženo předepsaného průtoku (může 
být použito testovací zařízení, katalogové číslo 
3371801154).

•  Rozvaděč hydraulického oleje: Nemůže-li být 
průtok oleje seřízen snížením otáček motoru, 
musí být použit rozvaděč hydraulického oleje. Toto 
zařízení zajistí správný průtok oleje hydraulickým 
beranidlem a odvede přebytečný olej zpět do 
nádrže hydraulického oleje (nebo do bloku 
ovládacích ventilů).

•  Pojistný tlakový ventil: Chrání hydraulické 
beranidlo proti nadměrně velkému tlaku. Pojistný 
tlakový ventil zdroje musí být nastaven podle 
pokynů v technických údajích. Není-li to možné, 
zapojení může být provedeno pomocí montáže 
samostatného pojistného tlakového ventilu. 
Máte-li jakékoliv pochybnosti, spojte se prosím 
s prodejcem.

•  Zpětný tlak: Zpětný tlak (tlak vratné větve) 
hydraulického beranidla by měl být pokud možno 
co nejmenší a neměl by přesahovat hodnotu 
maximálního zpětného tlaku (viz technické údaje), 
která je měřena u hydraulického beranidla, aby bylo 
zabráněno funkčním poruchám.

•  Filtr: Zdroj musí být vybaven fi ltrem vratné větve, 
jehož velikost je 10 - 25 bbb.

•  Chladič oleje: Chladiče oleje musí vydržet 
tlak minimálně 10 barů a měly by být vybaveny 
obtokovým ventilem, který se otevírá při tlaku 
2 barů, dochází-li ve vratné větvi k pulsacím.
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Hydraulické beranidlo vyžaduje průtok oleje 20 
- 30 l/min a potom pracuje při tlaku 105 - 125 barů. 
Chcete-li provést zapojení, viz část Připojení ke zdroji 
hydraulického oleje!
Připojení T
Průtok oleje Vstupní otvor 1/2“BSP 3/4“JIC
18 - 22 l/min 4,2 mm 1818013 1818012
23 - 26 l/min 5,2 mm 1818120 1818122
27 - 30 l/min Žádná 1805711 1815135
Připojení P
1/2” BSP 3/4“JIC
1805711 1815135
Odpojení hydraulického beranidla

 VAROVÁNÍ 
Hydraulický olej pod tlakem může způsobit 
zranění. Před připojením hadic proveďte 
následující kroky:

1 Odpojte hydraulický zdroj.
2  Odpojte hadice vytažením rýhovaných 

zajišťovacích prstenců a rozpojením spojek. Konce 
hadic zakryjte krytkami.

Hydraulické hadice
Při připojování hydraulického beranidla musí být použita 
hydraulická hadice, která je schválena pro pracovní 
tlak minimálně 140 barů s vnitřním průměrem 1/2”. Pro 
zvýšení odolnosti proti vnějším vlivům doporučujeme 
použít hydraulické hadice s dvojitým opletem. Přípojný 
otvor na hydraulickém beranidle s označením P 
(pump - čerpadlo) je vstupní otvorem pro olej a otvor 
s označením T (tank - nádrž) je výstupním otvorem.
Hydraulické rychlospojky
Originální hydraulické hadice jsou vybaveny 
rychlospojkami „Flat-Face“. Tento typ rychlospojek je 
odolnější a je ho možné snadno čistit. Rychlospojky 
jsou provedeny tak, že zástrčková spojka je určena pro 
výstup oleje a zásuvková spojka je určena pro vstup 
oleje. Rychlospojky musí být dimenzovány pro pracovní 
tlak min. 140 barů.

Výměna příslušenství

 VAROVÁNÍ
Během provádění výměny pracovního 
příslušenství vždy odpojte hydraulické beranidlo 
od hydraulického zdroje.

 VAROVÁNÍ
Nikdy se o hydraulické beranidlo neopírejte, aby 
nemohlo dojít ke ztrátě vaší rovnováhy, dojde-
li k náhodnému zlomení tyče nebo k náhlému 
zaboření piloty do země.

 VAROVÁNÍ
Nikdy neopírejte podpěru nebo adaptér beranidla 
o své nohy nebo o jinou část těla.

• Sestavení hydraulického beranidla s adaptéry.
1. Zvolte si vhodný typ adaptéru (viz příslušenství).
2. Odstraňte matice ze spodní desky.
3.  Připevněte adaptér k beranidlu pomocí montážních 

prvků.

Adaptéry
3371806032 Čtyřhranný adaptér 54 mm
3371806033 Univerzální adaptér
3371806034 Kruhový adaptér ccc 96 mm
Univerzální adaptér:
Čtyřhranná podpěra: Max. 62 x 62 mm Pravoúhlá 
podpěra: Max. 90 x 35 mm Kruhová podpěra: Max. ccc 
62 mm

Tato část slouží jako návod pro použití 
hydraulického beranidla.

 VAROVÁNÍ
Před prvním použitím hydraulického beranidla si 
prosím pečlivě přečtěte pokyny týkající se údržby.
Při práci s některými matriály může docházet 
k odletování úlomků. Zkontrolujte, zda se v pracovní 
oblasti nenachází jiné osoby.
Používejte doporučený ochranný oděv a prostředky 
osobní ochrany před odletujícími úlomky.
Před výměnou podpěry hydraulického beranidla nebo 
před jeho údržbou vždy odpojte hydraulický zdroj.
Vždy použijte podpěry hydraulického beranidla 
s vhodnými adaptéry.
Podpěry, které během provozu beranidla správně 
nesedí v adaptérech, mohou vést ke způsobení 
zranění. Nikdy nepoužívejte podpěry, které jsou příliš 
opotřebovány nebo které jsou poškozeny.
Při práci s hydraulickým beranidlem vždy používejte 
ochranné brýle, bezpečnostní obuv a ochranu sluchu.

 UPOZORNĚNÍ
Nepracujte s hydraulickým beranidlem, aniž by na 
něj působil tlak. Například: Nepoužívejte dálkové 
ovládání nebo spouštěcí zařízení, je-li hydraulické 
beranidlo zdviženo nad zemí. Takové opakované 
použití může vést k poškození beranidla. Je-li 
energie dodávaná do beranidla přerušena, ihned 
uvolněte spouštěč (dálkové ovládání), abyste 
zabránili poškození.

 

3371806032 3371806033 3371806034
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Volba hydraulického beranidla
Beranidla řady A/C jsou výkonná beranidla 
s hydraulickým pohonem, která jsou určena pro 
zatloukání různých typů sloupků, dřevěných pilot 
nebo ocelových profi lů do země. Beranidlo může být 
vybaveno zabudovaným ovládacím ventilem nebo 
ventilem s dálkovým ovládáním.
Beranidlo vybavené zabudovaným ovládacím ventilem 
je určeno pro použití s hydraulickým systémem Open-
Centre. Beranidlo vybavené ventilem pro dálkové 
ovládání je určeno pro použití s hydraulickým systémem 
Open-Centre nebo Closed-Centre.
Rok výroby: Viz typový štítek.

Správné pracovní postupy
Poznámka: Nízká / vysoká okolní teplota 
Před zahájením práce v chladném prostředí nejdříve 
beranidlo zahřejte lehkým provozem v trvání několika 
minut.
Vždy používejte správné adaptéry pro podpěry 
hydraulického beranidla.
1.  Vysuňte směrem nahoru uvolňovací kroužek 

adaptéru a nasunutím umístěte do přední hlavy 
beranidla vhodný adaptér. Uvolněte uvolňovací 
kroužek adaptéru a zkontrolujte, zda je adaptér 
v přední části hydraulického beranidla řádně 
zajištěn.

2. Odstraňte ochranné krytky z rychlospojek.
3.  Je-li to nutné, rychlospojky očistěte a připojte 

k prodlužovacím hadicím hydraulického zdroje 
koncové hadice (viz návod k obsluze hydraulického 
zdroje).

4.  Nasuňte do beranidla podpěry jako na uvedeném 
obrázku.

5.  Podle uvedeného obrázku postavte podpěry 
a hydraulické beranidlo do svislé polohy. Jsou-li 
použity dlouhé a těžké podpěry, musí tento úkon 
provádět dvě osoby.

6.  Aktivujte spouštěcí zařízení. Je-li hydraulické 
beranidlo mimo dosah, uchopte madla. 

7.  Během zatloukání se ujistěte, zda jste schopni 
bezpečně udržovat rovnováhu. Nepřibližujte 
nohy a ruce k podpěrám. Dojde-li během provozu 
k prasknutí podpěry, dojde také k náhlému pádu 
beranidla s vyčnívající zlomenou násadou.

8.  Zabraňte aktivaci beranidla, je-li snímáno z podpěry 
a není-li v kontaktu s povrchem. V opačném 
případě dojde ke zvýšení teploty hydraulického 
oleje a opotřebení těsnění.

9.  NEOBRACEJTE beranidlo, aniž byste nejdříve 
odpojili hydraulický zdroj.

11.  Nepokračujte v práci, dochází-li k nadměrným 
vibracím hadic.

12.  Nejezděte“ na stroji, například s nohou přehozenou 
přes madlo. V opačném případě hrozí nebezpečí 
úrazu, zvláště v případě zlomení nástroje.

13.  Prozkoumejte materiál povrchu, na kterém budete 
pracovat. Zjistěte, zda neobsahuje skryté kabely 
a potrubí, jako například elektrické a telefonní 
kabely, vedení vody a plynu nebo odpadní potrubí.

14.  Máte-li dojem, že došlo k nárazu do tvrdého 
předmětu, ihned beranidlo zastavte. Před 
pokračováním v práci zjistěte, zda nehrozí 
nebezpečí.

15.  Používejte toto beranidlo pouze k práci, pro kterou 
je určeno.

Buďte ve střehu
Vždy se soustřeďte na práci. Řiďte se zásadami 
zdravého rozumu. Nikdy nepracujte s tímto strojem, 
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem léků, alkoholu 
nebo jiných látek, které mohou ovlivnit váš zrak, reakční 
dobu nebo odhad.

Volitelná pracovní hlavice
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Technické údaje hydraulického beranidla Atlas Copco
Beranidlo se zabudovaným ovládacím ventilem: Hmotnost bez hadic a adaptéru ....................................... 30,6 kg

Beranidlo se zabudovaným ovládacím ventilem: Provozní hmotnost včetně koncové hadice s délkou 0,4 m 
a adaptér ....................................................................................................................................................... 34,0 kg

Beranidlo s ventilem pro dálkové ovládání: Hmotnost bez hadic, ventilu dálkového ovládání a adaptéru ... 28,8 kg

Beranidlo s ventilem pro dálkové ovládání: Provozní hmotnost včetně koncové hadice, 
ventilu a adaptéru .......................................................................................................................................... 32,0 kg

Průtok oleje - rozsah.............................................................................................................................. 20 - 30 l/min

Pracovní tlak .......................................................................................................................................105 - 125 barů

Max. zpětný tlak ve vratné větvi (měřený u beranidla) ..................................................................................15 barů

Pracovní teplota hydraulického oleje ............................................................................................................30-70°C

Plnicí tlak vysokotlakého akumulátoru (dusík)...............................................................................................50 barů

Nastavení tlakového přepouštěcího ventilu (max.)......................................................................................160 barů

Frekvence úderů při průtoku 30 l/min ..........................................................................................25 Hz (1500 1/min)

Rázová energie .................................................................................................................................................. 95 J

Připojení v bodech P a T .........................................................................Standardní závit BSP 1/2“ (nebo JIC 3/4“)

Požadovaný výkon chlazení (v případě použití jiného hydraulického zdroje) .......................................Zhruba 2 kW

Velikost vibrací ( ISO 8662-5) ............................................................................................a = 24,3 m/s2 (ruka/paže)

Akustický tlak v úrovni 1 m ( ISO 11203) ................................................................................................. LPA = 97 dB

Měřená úroveň akustického výkonu (2000/14/EC)................................................................................LWA = 108 dB

Zaručená úroveň akustického výkonu (2000/14/EC)............................................................................. LWA = 111 dB



8

Plán údržby

 VAROVÁNÍ
Údržbu musí provádět kompetentní osoba.

 UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze mazadla a hydraulické oleje 
doporučené fi rmou Atlas Copco.

Chcete-li zajistit maximální provozní účinnost 
vašeho hydraulického beranidla, je důležité, aby byla 
prováděna jeho řádná a pravidelná údržba podle 
intervalů stanovených plánem údržby, který je uveden 
v této příručce.
Nedostatečně udržovaný stroj může být nebezpečný 
pro obsluhu a lidi v blízkosti. Kontrolujte, zda je na 
stroji prováděná pravidelná údržba a mazání dle plánu 
údržby, aby byl stroj ve stavu umožňujícím bezpečnou 
a efektivní práci.
Stroj nepoužívejte, je-li překročen servisní interval. 
Zajistěte, aby veškeré závady nalezené během 
pravidelné údržby byly odstraněny před dalším použitím 
přístroje.

Likvidace vyřazených strojů
Vyřazené stroje je nutno zlikvidovat způsobem, který 
zajišťuje max. recyklaci materiálu a ochranu životního 
prostředí.
Poznámka: Před vyřazením opotřebovaného 
hydraulického beranidla musí být provedeno vypuštění 
oleje z jeho hydraulického systému a kompletní 
očištění stroje od zbytků hydraulického oleje. Použitý 
hydraulický olej musí být zlikvidován způsobem, který 
neohrožuje životní prostředí.

Doporučené hydraulické oleje
Společnost Atlas Copco doporučuje použití biologicky 
odstranitelných hydraulických olejů, které neohrožují 
životní prostředí.
Viskozita (preferovaná) 20 - 40 cSt
Viskozita (povolená) 15 - 100 cSt
Index viskozity Min. 100

Je možné použití standardních minerálních nebo 
syntetických olejů. Je-li hydraulické beranidlo používáno 
nepřetržitě, teplota oleje se bude stabilizovat na úrovni, 
která je nazývána pracovní teplotou. Pracovní teplota je 
závislá na typu práce a kapacitě chladiče hydraulického 
zdroje a pohybuje se v rozsahu 20 - 40 °C nad teplotou 
okolního prostředí.
Při pracovní teplotě musí ležet viskozita hydraulického 
oleje v doporučeném rozsahu. Index viskozity 
představuje vztah mezi viskozitou a teplotou. To je 
důvodem, proč je dávána přednost olejům s vyšší 
viskozitou, protože tyto oleje lze používat v širším 

teplotním rozsahu.
Hydraulické beranidlo by nemělo být používáno, klesne-
li viskozita oleje pod povolený rozsah nebo v případě, 
kdy se pracovní teplota oleje nepohybuje v rozsahu 
mezi +20 a 70 °C.

Denní údržba
Čistění
1 Hydraulické beranidlo, jeho příslušenství a hadice.

Kontrola (hydraulické beranidlo 
odpojeno)
2 Zkontrolujte všechny hydraulické spoje.
3 Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození 
hydraulického beranidla, jeho příslušenství a jeho 
hadic.

Měsíční údržba
Kontrola (hydraulické beranidlo odpojeno)
1 Zkontrolujte utažení všech spojů.
2  Zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebování nebo 

poškození pouzdra v přední části odlitku.
3  Zkontrolujte opotřebování násady pracovního 

nástroje.

Mazání
4  Nastříkejte spouštěcí zařízení a všechny kontaktní 

povrchy vhodným mazivem. To se týká pouze 
hydraulického beranidla ovládaného spouštěcím 
zařízením.

Po 600 provozních hodinách nebo 
jednou ročně (platí podmínka, která se 
vyskytne dříve)
1  Podrobná prohlídka hydraulického beranidla - viz 

pokyny týkající se podrobné prohlídky.
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Vyhledávání závad

 VAROVÁNÍ
Údržbu musí provádět kompetentní osoba s příslušnou kvalifi kací.

Závada Možná příčina Odstranění
Hydraulické beranidlo nepracuje. Hydraulický zdroj nedodává olej. Zkontrolujte na zkušebním zařízení průtok 

a tlak na výstupu .
Hydraulické hadice jsou 
nesprávně zapojeny.

Zkontrolujte, zda je přívod hydraulického 
oleje do hydraulického beranidla připojen 
k otvoru s označením P.

Nedostatečný pohyb ventilu 
spouštěcího zařízení.

Nastavte páčku pouštěcího zařízení nebo 
vyměňte vadné díly.

Vůle nebo poškození hlavního 
válce.

Díly demontujte a zkontrolujte.
Očistěte všechny související díly.

Zadřený píst beranidla. Vyjměte a zkontrolujte povrch vedení 
pístu nebo válce.
Vyměňte všechny poškozené díly.

Beranidlo ztrácí rázový výkon. Nedostatečný tlak ze zdroje. Zkontrolujte hlavní přepouštěcí ventil.
Nízký tlak v plynovém 
akumulátoru (obvykle 
doprovázený nadměrným 
kmitáním hadic).

Natlakujte akumulátor - viz servisní 
příručka.

Uvolněné dorazové pouzdro 
v přední části odlitku. 

Naneste Loctite 648 a nalisujte zpět.

Beranidlo pracuje pomalu. Nedostatečný průtok oleje. Zkontrolujte průtok.
Studený olej. Nechejte zahřát olej ve zdroji.

Optimální teplota 20 - 70 °C.
Vysoký tlak ve vratné větvi. Zkontrolujte tlak ve vratné větvi.

Tlak nesmí překročit 10 barů.
Nevhodný hydraulický olej. Použijte pouze hydraulický olej dle 

specifi kací.
Vadná rychlospojka. Nalezněte vadnou spojku a vyměňte ji.

Beranidlo se během provozu příliš 
zahřívá.

Nedostatečné chlazení 
hydraulického oleje.

Zkontrolujte chlazení hydraulického oleje 
ve zdroji. Teplota by neměla překročit 
80 °C.

Nepovolené použití nebo kopírování obsahu nebo jeho části je zakázáno. To se týká zejména ochranných známek, označení typů, čísel dílů 
a výkresů.
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