Operating and Maintenace Instructions
Eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos
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LOADING BELLOWS
for tankers and open trucks
Krovimo komplektas
autocisternoms ir atviro kėbulo sunkvežimiams
Turinys
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1

Techninis katalogas

1

Technical Catalogue

1.1

Aprašymas ir techninės
charakteristikos

1.1

Description and technical
characteristics

Krovimo komplektas yra skirtas
miltelių arba granulių pavidalo
produktų tvarkymui. Jis gali būti
naudojamas dviem būdais:

The loading bellows are designed
for handling products in powder
or granular form. They can be used
in two ways:

-

-

atviram produkto krovimui
uždaram produkto krovimui

Krovimo komplektas būna dviejų
tipų:
su integruota oro filtravimo
sistema
su filtravimu arba be
filtravimo prie išleidimo
dalies.

open loading
closed loading

There are two types of loading
bellows:
built-in air filtration system
filtration may or may not be
provided at outlet.

Bendrųjų duomenų lapas
Pralaidumas
Medžiagų temperatūra

Kėlimo elektros variklis
Elektros variklio galia
Elektros variklio greitis
Elektros tiekimas
Vardinė srovė (380 V 50 Hz)
Galios koeficientas
Našumas
Konstrukcija
Dydis
Apsaugos klasė
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1.2

Krovimo įrenginio be filtro
bendras planas

1.2

Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

General layout of loader without
filter

Pavadinimas
Siurbimo jungtis
Kaiščiai
Viršutinė dalis
Gofruotas vamzdis, skersmuo 600
Mažas kūgis
Gofruotas vamzdis, skersmuo 400
Lygio jutiklis
Uždaras pavaros įrenginys
Elektros skydas
Kabantis valdymo pultas
Neįtempto troso jutiklis
Apsaugos nuo dulkių sklaidos prietaisas
Antgalis iškrovimui į autocisternas
Lygio jutiklio laikiklis
Antgalis iškrovimui į atviro kėbulo sunkvežimius
Apsaugos nuo dulkių gaubtas
Gaminio identifikavimo plokštelė
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1) Siurbimo jungtis
Naudojama sujungti vamzdį su
išoriniu filtru, jei toks yra, dulkių iš
krovimo zonos pašalinimui.

1) Suction connection
To be used for connecting a pipe to
a remote filter, if present, for removing dust from the loading area.

2) Kaiščiai
Naudojami prijungti krovimo įrenginį
prie esamo jungiamojo flanšo.

2) Stud bolts
Used for connecting the loading
bellows to an existing
connection flange.

3) Viršutinė dalis
Viršutinė dalis, skirta krovimo
įrenginiui, medžiagų įleidimo
jungčiai, pavaros įrenginiui
pritvirtinti.
4) Išorinis gofruotas vamzdis
Apsaugo vidinį gofruotą vamzdį nuo
galimų pažeidimų ir su juo sudaro
oro erdvę, kurioje vyksta siurbimas.

3) Head section
It is the upper part which is
meant for fixing the loader,
material inlet, drive unit support.
4) Outer bellows
Protects the inner bellows
from possible damage, and
forms with it an air space in
which suction takes place.

5) Vidinis metalinis kūgis
Naudojamas abrazyvinėms ir
granuliuotoms medžiagoms, kurios
gali pažeisti vidinį gofruotą vamzdį,
krauti.

5) Inner metal cone
Used for loading abrasive or
granular materials which can
damage the inner bellows

6) Vidinis gofruotas vamzdis
Naudojamas sunkio jėga
krintančioms medžiagoms sulaikyti.

6) Inner bellows
Used for containing the material
that falls by gravity.

7) Lygio jutiklis
Gali būti įvairių tipų. Jo paskirtis –
kontroliuoti miltelių pavidalo
medžiagos, susikaupiančios po
iškritimo iš krovimo įtaiso, lygį.

7) Level indicator
May be of different types.
Its function is to monitor the
level of powdery material accumulates after falling from the loader.

8) Uždaras pavaros įrenginys
Jame įrengta teleskopinio krovimo
įrenginio pakėlimo ir nuleidimo
sistema.

8) Drive unit enclosure
Contains the Telescopic loader
Ascent/Descent system.

9) Elektros skydas
Gali būti nuotolinio valdymo arba
sumontuotas ant įrenginio korpuso.
Jame įrengtos operacinės logikos
elektros grandinės.
10) Kabantis valdymo pultas
Jis gali būti tiesiogiai prijungtas prie

9) Electric panel
May be on board the machine
or remote. Contains the electric
circuits of the operating
logic.
10) Wander pendant
It may be connected directly
to the Electric Panel or to a
6
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elektros skydo arba prie sujungimų
dėžutės, jei tokia yra. Jame įrengtas
nuotolinis pakėlimo ir nuleidimo,
krovimo paleidimo ir sustabdymo
valdymas ir avarinis mygtukas. Taip
pat gali būti įrengtas priedų, jei tokių
yra, (pvz. vibratoriaus ir kt.)
valdymas.
11) Neįtempto troso jutiklis
Kuomet teleskopinio krovimo
įrenginio krovimo antgalis
uždedamas ant sunkvežimio, kėlimo
trosai tampa neįtempti ir neįtempto
troso kontaktas nuspaudžia galinės
padėties jungiklį. Tokiu būdu
sustabdomas pavaros variklis.
12) Apsaugos nuo dulkių sklaidos
prietaisas
Šis prietaisas yra tik autocisternoms
naudojamoje versijoje. Jis apsaugo
nuo dulkių sklaidos iš krovimo
įrenginio atjungus autocisterną, kad
krovimo zona liktų kiek įmanoma
švaresnė.
13) Antgalis iškrovimui į į
autocisternas
Kūginė išleidžiamoji anga
medžiagos krovimui į autocisterną.
14) Lygio jutiklio laikiklis
Metalinis kūgis, įrengtas prie
išleidžiamosios angos, kuriame
talpinamas ir apsaugomas lygio
jutiklis.
15) Antgalis iškrovimui į atviro
kėbulo sunkvežimius
Speciali išleidžiamoji anga
medžiagos krovimui į atviro kėbulo
sunkvežimius.
16) Apsaugos nuo dulkių gaubtas
Gaubtas, sujungtas su iškrovimo
antgaliu, naudojamas dulkių sklaidai
apriboti kraunant į atviro kėbulo
sunkvežimius.

junction box, if present.
It contains the remote Ascent/
Descent, loading Start/End
controls and the emergency
pushbutton. It may also have
the controls of accessories,
if any, such as vibrator, etc.
11) Slack cable device
When the telescopic loader
terminal is rested on the truck,
the lifting cables become slack, so
that the slack cable contact presses
against the limit switch. The activation motor is thus stopped.

12)Anti-spillage device
Present only in the version for
tankers; prevents dust from
leaking out of the loader after
the tanker is disconnected, to
keep the loading area as clean
as possible.
13)Tanker terminal
Conical spout for loading material
to the tanker.

14)Level indicator holder
Metal cone placed near outlet
spout to contain and protect
the level indicator.

15)Open truck terminal
Special outlet spout for loading
open truck.

16)Dust guard skirt
Skirt connected to output terminal,
used for limiting dispersal
of dusts while loading
open truck.
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1.3

Viršutinės dalies komplekto (be
filtro) matmenys

1.3

End bearing assembly
dimensions without filter

With drive unit – Su pavaros įrenginiu

Vaizdas iš viršaus

Skydo durelių anga
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Unloading terminal - Iškrovimo
Auslaufkonustype
antgalis

Antgalis autocisternai su uždarytu apatiniu kūgiu

Antgalis autocisternai su atidarytu apatiniu kūgiu
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1.7

Ilgiai

1.7

Lenghts

Loader without dust filter, single / double bellows with cone
Krovimo įrenginys be dulkių filtro, vienas arba du gofruoti vamzdžiai su kūgiu
With Bottom Closure Cone – su uždaromu apatiniu kūgiu
Išplėstas

Sutrauktas

A = MAX. extended length – Maksimalus išplėstas ilgis
B = MIN. retracted length – Minimalus sutrauktas ilgis
S = Weight with single bellows – Svoris su vienu gofruotu vamzdžiu
D = Weight with double bellows - Svoris su dviem gofruotais vamzdžiais
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Spreader – Skirstytuvas

STANDARD ILT – APSAUGINIS KŪGIS

1.7.2

Krovimo įrenginio ilgio
pasirinkimas
Išplėsto krovimo įrenginio ilgis turi
būti pasirenkamas įvertinant tai, kad
dalis krovimo įrenginio, uždaromam
apatiniam kūgiui įsistačius į įleidimo
angą, bus įleista į talpą.
Lentelėje pateikiamas į talpą
įleidžiamo krovimo įrenginio ilgis
priklausomai nuo įleidimo angos
skersmens.

PASKIRSTYMO PRIETAISAS

1.7.2 Choice of loading bellows
length
The extended length of the loading
bellows must be chosen taking into
account the fact that part of the
loader will enter the tank once the
bottom closure cone fits all the way
into the inlet spout.
The Table below indicates the
length of the loading bellows
that enters the tank, depending
on the inlet spout diameter.
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2

Montavimas,
eksploatavimas ir
techninė priežiūra

2.1

2

Installation, operation and
maintenance

2.1

Description

Aprašymas

The LOADING BELLOWS are
designed for loading tankers,
open trucks, ships and railway
wagons, or for storage of materials
in heaps, without emitting
dusts. It is recommended to follow the
instructions and the maintenance procedures given in this
manual carefully.

KROVIMO KOMPLEKTAS yra
skirtas krovimui į autocisternas,
atviro kėbulo sunkvežimius, laivus ir
geležinkelio vagonus neskleidžiant
dulkių. Rekomenduojama laikytis šių
instrukcijų ir jose pateiktų techninės
priežiūros procedūrų.

2.2
2.2

Loading bellows operating layout

Krovimo įrenginio eksploatacijos
schema
Medžiagos įleidimas

Medžiagos įleidimas

Jungtis su siurbimo sistema

Jungtis su siurbimo sistema

Oro ir dulkių mišinys iš apačios

Oro ir dulkių mišinys iš apačios

Autocisterna

Biri medžiaga
Biri medžiaga
Sunkvežimio apačia
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2.3

Šių instrukcijų turinys ir svarba

2.3

Šios instrukcijos yra sudėtinė
krovimo komplekto dalis, todėl jos
turi būti laikomos kartu su krovimo
įrenginiu iki pat įrenginio galutinio
utilizavimo, būti įrenginio
operatoriams ir aikštelę
eksploatuojančiam personalui po
ranka. Pasikeitus įrenginio
šeimininkui, instrukcijos turi būti
perduotos naujam savininkui. Prieš
pradedant eksploatuoti ar naudoti
krovimo įrenginį, su juo dirbantis
personalas turi atidžiai perskaityti
šias instrukcijas.

This Manual forms an integral
part of the loading bellows kit. It
must therefore accompany the
loading bellows right up to its final
scrapping, and must be available ready
at hand for quick consultation by the
operators concerned and those in
charge of operations at the work site. If
the machine changes hands, this Manual must be handed over to the new
owner. Before carrying out any operation on or using the loading bellows,
the personnel concerned must have
read this manual carefully and completely.

Šiose instrukcijose pateikiami
įspėjimai ir nurodymai dėl saugos
reikalavimų siekiant apsisaugoti nuo
nelaimingų atsitikimų aikštelėje.
Tačiau įrenginio operatoriai
PRIVALO laikytis atitinkamų
galiojančių teisės aktų nustatytų
saugos reikalavimų. Būtina įvertinti ir
laikytis bet kokių saugos reikalavimų
pakeitimų.

2.4

Įspėjimai

Scope and importance of the
manual

This manual provides warnings
and indications concerning the
safety regulations for preventing
accidents at the work site. However,
the operators MUST scrupulously follow the safety regulations meant for
them according to the existing legislation. Modifications to the safety regulations made over time must be integrated and implemented.
2.4

Warnings

Krovimo įrenginį gali montuoti ir
naudoti tik tinkamai apmokytas ir
kvalifikuotas personalas, perskaitęs
šias įrenginio eksploatavimo
instrukcijas.

The loader must be activated and used
only by properly trained, qualified operators, after reading the loading bellows
instruction manual.

Meistras ir skyriaus vadovai privalo
apmokyti įrenginį eksploatuosiantį
personalą kaip naudoti šį įrenginį.

The foreman and department
heads must train the operating
personnel for using the equipment.

Jei jūs nesate susipažinę su krovimo
įrenginio darbu, rekomenduojame
antrą kartą atidžiai perskaityti šias
instrukcijas, ypatingą dėmesį skiriant
kiekvienai operacijai.

If you are not familiar with the
loader, we recommend you read
the instruction manual carefully
a second time, with special attention
to each of the operations.

Visuomet laikykitės galiojančių
vietinių saugos ir aplinkosaugos
taisyklių.

Always observe the existing local regulations as regards safety and safeguarding the environment.
13
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Užtikrinkite, kad visi su įrenginiu
dirbantys asmenys žinotų avarinio
išjungimo mygtuko vietą ir tai, kad
šis mygtukas naudojamas tik
avarijos atveju.

Ensure that every one operating
the loader is familiar with the
position of the emergency stop
pushbutton, and that it is used
only in an emergency.

Atidžiai perskaitykite įspėjimus apie
galimus pavojus ant įrenginio
korpuso pateiktuose užrašuose ir
etiketėse. Nenuimkite ir
nepaslėpkite šių užrašų ar etikečių.

Read the warning and hazard
notices and labels applied on
the machine carefully. Do not
remove or hide these plates/
notices.

Nenuimkite ant krovimo įrenginio
pritvirtintų plokštelių ir apsaugų
įrenginiui veikiant.

Do not remove the panels and
guards fitted on the loader,
while it is in operation.

Neįskaitomas, sugadintas arba
susidėvėjusias etiketes būtina
nuvalyti ir (arba) pakeisti naujomis.

Illegible, damaged, or worn labels
must be cleaned and/or
replaced.

Draudžiama pradėti darbą jei šios
apsaugos yra atidarytos arba
atidaryti apsaugas darbo metu.

Do not start working with these
guards open or open them during
operations.

Draudžiama nuimti ant įrenginio
esančias apsaugas ir saugos
įtaisus.

Do not remove the guards and
safety devices present on the
machine.

Užtikrinkite, kad elektros sistema yra
įžeminta.

Make sure that the electrical
system is earthed.

Prieš pradedant krovimo įrenginio
montavimą įmonės
specialistas/montuotojas privalo
patikrinti, ar užsakytas modelis
atitinka pristatytą modelį (pagal
gamyklinėje duomenų plokštelėje
nurodytas reikšmes), ar jis nebuvo
pažeistas gabenimo metu ir ar nėra
defektų.

Before proceeding with installation
of the loading bellows,
the plant technician/installer
must check to ensure that the
model ordered corresponds to
the one in his possession (values
indicated on the rating
plate), and that it has not been
damaged during transport and
has no faults.

Krovimo įrenginio montavimas turi
būti vykdomas pagal šių instrukcijų
nurodymus. Montavimo darbus turi
atlikti įmonės specialistas ar
montuotojas, kuris privalo patikrinti
įrenginio veikimą, atlikti reikiamus
reguliavimus ir patikrinti teisingą
įrenginio padėtį.

Installation of the loading bellows
must be done according
to the indications in this Manual,
by the installer/plant technician
who must carry out a functional
check, make the necessary
adjustments and check
the correct positioning.
14
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Krovimo įrenginio dalių montavimas
ir išmontavimas turi būti atliekamas
tik techninės priežiūros ir valymo
tikslais. Šiuos darbus turi atlikti tik
kvalifikuotas ir leidimą tokiems
darbams atlikti turintis asmuo.
Krovimo įrenginio dalių montavimo ir
išmontavimo instrukcijos yra
pateiktos skyriuje „Techninė
priežiūra“.

Prieš pradedant bet kokius
veiksmus su krovimo įrenginiu
įsitikinkite, kad jis yra saugioje
būsenoje.

SVARBU
Šiose instrukcijose teiginys
„krovimo įrenginio ir viso
įrenginio, kuriame jis yra
sumontuotas, nustatymas į
saugią būseną“
reiškia, kad būtina atlikti šiuos
veiksmus:
Užtikrinti, kad įrenginys yra
atjungtas nuo visų elektros
tiekimo šaltinių.
Užtikrinti, kad įrenginys yra
visiškai sustojęs.
Užtikrinti, kad įrenginys yra
atjungtas nuo suslėgto oro
tiekimo.
Užtikrinti, kad zona aplink
krovimo įrenginį yra tinkamai
apšviesta.
Prieš pradėdami darbą su krovimo
įrenginiu, kruopščiai nuvalykite

Assembly/disassembly operations
on the loading bellows
must only be carried out for
maintenance and cleaning purposes
and must be carried out
exclusively by personnel qualified
and authorized for the
operations: assembly/disassembly
instructions for the
loading bellows parts are described
in the “Maintenance”
chapter.
Before carrying out any operation
on the loading bellows,
make sure it is set in safety
condition.

IMPORTANT
«setting the
loading bellows and the
plant on which it is installed
in safety condition» will be
referred to in this Manual by
means of the following operations:
Make sure the machine is disconnected from all electric power
sources.
Make sure the machine is completely stopped.
Make sure the machine is disconnected from the compressed air
supply.
Make sure the area around the
loading bellows is lighted properly.
Before acting on the loading
bellows, clean it carefully to remove
the layer of dust, avoiding
formation of dust clouds in
the air.

For all operations to be carried
out on the loading bellows
15
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įrenginį, kad šalinant dulkių sluoksnį
nesudarytumėte dulkių debesies
ore.

(maintenance and cleaning),
the operators must use the
personal protection devices
supplied (PPD):
-

Atlikdami bet kokius veiksmus su
krovimo įrenginiu (techninės
priežiūros ir valymo), operatoriai turi
dėvėti pateiktas asmenines
apsaugos priemones:
-

Antistatinę apsauginę
avalynę (sertifikuotą)
Antistatinius apsauginius
drabužius (sertifikuotus)
Šalmą
Antistatines įpjovimams
atsparias pirštines
Veido apsaugos priemones
Apsauginius akinius

Draudžiama atlikti bet kokius
veiksmus su krovimo įrenginiu,
jei veikia visas įrenginys, kuriame
jis yra įrengtas (vyksta krovimas į
transporto priemonę). Jei
įrenginys yra valdomas iš
pagrindinio skydo, jame turi būti
įrengtas apsauginis raktas
apsaugai nuo netyčinio įjungimo,
o raktą turi saugoti už techninės
priežiūros darbus atsakingas
asmuo.
Jei krovimo įrenginys yra
montuojamas aukštyje,
naudotojas/techninės priežiūros
personalas privalo naudoti tinkamas
priemones šio įrenginio montavimo
ir išmontavimo darbams:
pakabinamas darbines platformas,
asmenines apsaugos priemones
nuo kritimo iš aukščio, darbus
vykdyti vadovaujantis darbų saugos
procedūromis.
Visuomet naudokite originalias
atsargines dalis.

-

Antistatic safety footwear
(certified)
Protective antistatic clothing
(certified)
Helmet
Antistatic cut-proof gloves
Safety masks
Safety glasses

It is forbidden to act on the loading
bellows while the plant on which the
loading bellows is inserted (loading
truck) is working.
If the plant is controlled from a main
panel, the latter must be provided
with a safety key for protection
against accidental start-up, and the
key must be kept
in the custody of the person
responsible for maintenance
operations.

If the loading bellows is installed
at a height, the user/ maintenance personnel must use suitable means for
carrying out assembly and maintenance operations: overhead
work platforms, personal protection
against falling from heights, to carry out
the operations in complete safety.

Always use genuine spare
parts for replacement.
Do not carry out maintenance
operations on the loading bellows,
in case of a blackout.
According to the plant control
logic, in case of a blackout, the
On-Off valve upline of the loading
bellows must cut off the product flow.
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Nevykdykite jokių krovimo įrenginio
techninės priežiūros darbų dingus
elektros srovei.
Pagal įrenginio valdymo logiką,
dingus elektros srovei,
technologinėje linijoje prieš krovimo
įrenginį esantis uždoris turi nutraukti
produkto tiekimą.
Neleiskite sunkiems daiktams kristi
ant krovimo įrenginio ar trenktis į jį.
Krovimo įrenginiui naudojama trosų
sistema, apvyniotų aplink pavaros
įrenginio korpusą, esantį šalia
pavaros variklio.
Draudžiama atidaryti pavarų dėžę
arba liesti judančias krovimo
įrenginio dalis jei įrenginys dirba.
Prieiga prie šių įrenginio dalių
leidžiama tik kai krovimo įrenginys ir
visas įrenginys, kuriame jis yra
sumontuotas, yra saugioje
būsenoje.
Draudžiama naudoti įrenginį, jei yra
kokie nors eksploatacijos gedimai
(pernelyg didelis triukšmas,
vibracija, tam tikrų įrenginio taškų
perkaitimas, neteisingi kėlimo ar
nuleidimo judesiai, filtravimo
įrenginio veikimo sutrikimas,
gofruoto vamzdžio įtrūkimai,
netinkami elektros sujungimai ...).
Draudžiama naudoti įrenginį po
techninės priežiūros ir (arba)
remonto, neatlikus patikrų pagal
skyrius „TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“,
„PALEIDIMO IR SUSTABDYMO
PROCEDŪRA“ IR „PERIODINĖS
PATIKROS“.

Prevent heavy objects falling
on or knocking against the loading
bellows.
The loading bellows is handled
using a system of cables
wound around the drive unit
casing placed beside the gear
motor.
Do not open the gearbox or access
the moving parts of the
loading bellows while the machine
is in operation. Access to these parts of
the machine is only allowed when the
loading bellows and the
plant on which it is installed are
in safe conditions.
Do not use the machine if there
are significant operating faults
(excessive noise, vibrations,
excessive heating of certain
points of the machine, incorrect
raising/lowering movements,
malfunctioning of the filter
unit, breakage of bellows,
imperfect electrical connections…).

Do not use the machine after
maintenance and/or repairs
without carrying out the inspections
mentioned in the
“MAINTENANCE”, “STARTUP
AND STOP PROCEDURE”, and
PERIODIC CHECKS” sections.

The loading bellows must be
installed with sufficient clearance
around it to allow normal
assembly/disassembly, cleaning
and maintenance operations.

If the machine is used with very
hot materials for which the surface
temperatures exceed 60°,
the installer must make provision
17
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Krovimo įrenginys turi būti
įrengiamas paliekant pakankamai
erdvės aplink jį, taip užtikrinant
normalias montavimo ir
išmontavimo, valymo ir techninės
priežiūros sąlygas.
Jei įrenginys naudojamas karštoms
medžiagoms, kurių paviršiaus
temperatūra viršija 60°C,
montuotojas turi įrengti mechaninius
barjerus apsaugai nuo prisilietimo
prie karštų dalių. Taip pat turi būti
pritvirtinti reikalingi įspėjimai ir
simboliai.

2.5

Gabenimas – Pakavimas Matmenys ir Svoris
Transportuojant krovimo įrenginį, jis
turi būti patikimai pritvirtintas prie
transporto priemonės pakrovimo
platformos, kad būtų išvengta
įrenginio judėjimo ir smūgių, galinčių
pažeisti jo dalis. Taip pat ant
pakrovimo platformos negali būti
nepritvirtintų daiktų, galinčių
atsitrenkti ir pažeisti įrenginį.
Atgabenus įrenginį, prieš jį
iškraunant būtina patikrinti prekės
turinį pagal važtaraštį, sąskaitą
faktūrą ir prekės gavimo patvirtinimo
raštą.
Jei gabenimo metu buvo pažeistos
bet kurios dalys, nedelsiant įrašykite
savo pretenzijas į konsonamentą
(važtaraštį). Vairuotojas privalo
priimti jūsų pretenziją ir atiduoti
tokios pretenzijos kopiją.
Nedelsdami išsiųskite savo
pretenziją tiekėjui, jei prekė
pristatoma tiesiai į objektą. Visais
kitais atvejais siųskite pretenziją
gabenimo agentui. Jei nepateiksite
pretenzijos atgabenus prekes, vėliau
ji nebus priimama.

for mechanical barriers to
prevent contact with the hot
parts. The necessary notices and
symbols must also be provided.

2.5

Transport - Packaging Dimensions and Weights
The loading bellows must be firmly
anchored to the vehicle flatbed for
transport to avoid movements or
impact, which can damage the parts;
there must be no free parts on the flatbed, which can damage the
machine by knocking against it
On arrival, prior to unloading, check
goods are in compliance with delivery
note, invoice and acknowledgement of
order.
If any parts are damaged through
transport immediately state your
claims in writing in the consignment
note (waybill). The driver is obliged
to accept the claim and to leave
you a copy. Send off your claim
without hesitation to the supplier if
you received the goods free destination. In all other cases send claim
to shipping agent. If you fail to state
your claims on arrival of the goods
it may not be accepted.
Avoid any kind of damage to goods
during unloading and handling.
Always handle goods with care.
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Nepažeiskite prekių jų iškrovimo ir
pervežimo metu.
Su prekėmis visuomet elkitės
atidžiai.

2.5.1 Pakavimas

2.5.1 Packaging

Krovimo įrenginys yra pakuojamas į
medinę dėžę, kuri tvirtinama ant
padėklo. Dėžė turi būti su trimis
lentomis viršuje, kad sulaikytų
įrenginį iš viršaus. Visa dėžė
apvyniojama baltu celofanu. Svoris
ir matmenys priklauso nuo modelio
ir gabenimo atstumo.

2.5.2 Išpakavimas

The loading bellows is packed inside
a wooden crate fixed to a pallet.
The latter must be fixed on top with
three planks to prevent the machine
from falling out of the top. The crate
is wrapped all around with white cellophane. The weight and dimensions depend on the model and the distance to
be covered.
2.5.2 Unpacking
Check to make sure the packing is
intact and is not damaged. Remove the
cellophane wrapping around the crate.
Remove the three planks blocking the
loading bellows on top.
Remove all nails carefully to avoid
harm to the operator and damage
to the bellows when the loading bellows is removed from the crate.
Remove the loading bellows from
the top of the crate using the upper
flange as the pulling point. Take care to
avoid damage to the panel pushbutton
panel. Lift the loading bellows and fix it
to the utilities piping. Remove the puller
screw (if present) from the crate and
proceed with its installation.

Patikrinkite, ar pakuotė nesugadinta
ir nepažeista. Pašalinkite apvyniotą
celofaną. Nuimkite tris lentas,
dengiančias krovimo įrenginį iš
viršaus. Atsargiai ištraukite visas
vinis, kad nesusižeistumėte patys ir
nepažeistumėte įrenginio iškeliant jį
iš dėžės. Iškelkite krovimo įrenginį iš
dėžės kėlimo tašku panaudodami
viršutinį flanšą. Būkite atidūs, kad
nepažeistumėte mygtukų skydo.
Pakelkite krovimo įrenginį ir
pritvirtinkite jį prie vamzdyno.
Išimkite nuėmimo sraigtą (jei toks
yra) iš dėžės ir pradėkite
montavimą.

2.6

Sandėliavimas

2.6

Storage

2.6.1 Sandėliavimas prieš montavimą

2.6.1 Storage prior to installation

Sandėliavimo temperatūra turi būti
ne žemesnė kaip -15°C.

Storage temperatures below 15°C are not allowed.

Jei įmanoma, venkite drėgnos,

Avoid damp, salty environments,
19
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druskingos aplinkos.

if possible.

Pastatykite įrenginį ant padėklo
uždaroje erdvėje, apsaugotoje nuo
aplinkos poveikio.

Place the machine on wooden
planks, in a closed place protected
from atmospheric
agents.

Nesandėliuokite atviroje erdvėje
arba zonoje, kurioje gali būti garų
arba medžiagų (net silpnai
korozingų medžiagų), nesuderinamų
su įrenginio konstrukcijos
medžiagomis.

Do not store in the open or in
areas where vapours or substances
incompatible with the
machine construction materials
may be present (even weakly
corrosive materials).

Nestatykite įrenginio ant stelažų, jis
turi būti laikomas ant žemės.

2.6.2

Ilgalaikis įrenginio nenaudojimas
po sumontavimo

Do not stack the machine; it must
be placed on the ground.

2.6.2 Prolonged machine shutdowns
after assembly
Before starting up the machine,
set it in safety status.

Prieš paleisdami įrenginį, nustatykite
jį į saugią būseną.

Before starting up the machine,
check the condition of the electric
and pneumatic system and
all parts for which long shutdowns
may affect working.

Prieš paleisdami įrenginį, patikrinkite
elektros ir pneumatinės sistemų ir
visų dalių, kurioms ilgalaikis
nenaudojimas gali turėti įtakos,
būklę.

2.6.3 Possible reuse after periods of
inactivity
2.6.3

Galimas pakartotinis naudojimas
po ilgalaikio sustabdymo

Before starting up the machine,
check to make sure the electrical
system, the pneumatic system
and parts for which long
shutdowns can affect the
working are in perfect working
order.

Prieš paleisdami įrenginį užtikrinkite,
kad elektros ir pneumatinės
sistemos ir visos dalys, kurioms
ilgalaikis sustabdymas gali turėti
įtakos, būtų tinkamos darbinės
būsenos.
2.7

2.7

Pakėlimas
Keliant įrenginį patarina kelti vis dar
pakuotėje ant padėklo esantį

Lifting
For lifting the machine, it is advisable to
lift the loading bellows
still in its packing by lifting the
pallet on which it is packed, bring
it to the assembly position and
fix the flange. It is also possible
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krovimo įrenginį, pastatyti jį į
montavimo padėtį ir pritvirtinti flanšą.
Taip pat galima pakelti krovimo
įrenginį už asų, prisuktų prie flanšo
kaiščių arba diržų, apjuostų aplink
pavaros įrenginį ir viršutinės dalies
išleidimo vamzdį, pagalba.
Pasirinkite tinkamiausią kėlimo
metodą atsižvelgdami į montavimo
sąlygas.

to lift the loading bellows by
means of the eyebolts screwed
to the stud bolts of the flange, or
use belts wound around the
drive unit and the gear motor
exhaust duct. Choose the lifting method most suitable for the assembly conditions.
Lift and handle the machine
exclusively by means of the
grips provided for the purpose.

Įrenginį kelkite ir perneškite tik už
šiam tikslui skirtų rankenų.

Use lifting systems suitable for
the weights, dimensions and
the distances to be covered.

Naudokite tas kėlimo sistemas,
kurios tinka pagal įrenginio svorį,
matmenis ir gabenimo atstumus.

Use shackles and hooks with
safety catches for hooking the
machine to the lifting handles.

Kabindami įrenginį už kėlimo asų
naudokite apkabas ir kablius su
saugos užraktais.

Do not use clamps, rings, open
hooks or other systems, which
do not guarantee the same extent
of safety as hooks with
safety fastenings.

Nenaudokite sąvaržų, žiedų, atvirų
kablių ar kitų sistemų, kurios
neužtikrina tokios pat saugos kaip
kabliai su saugos užraktais.

2.8

Montavimas

2.8

Installation

Krovimo įrenginį išimkite iš pakuotės
tik tuomet kai esate pasiruošę
montavimui.

Take the loading bellows out of
its packing only when it is ready for assembly.

Patikrinkite, ar užsakytas modelis
atitinka pristatytą modelį (pagal
gamyklinėje duomenų plokštelėje
nurodytas reikšmes).

Check to make sure the model
ordered corresponds to that in
your possession (values indicated
on the rating plate).

Įsitikinkite, kad krovimo įrenginys
nebuvo pažeistas gabenimo metu ir
yra be defektų.
Įrenginio montuotojas privalo

Make sure the loading bellows
has not been damaged during
transport and has not faults.

The machine installer is responsible
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užtikrinti vienodą zonos apšvietimą
pagal atitinkamų taisyklių
nurodymus.
Įrenginio montuotojas privalo
patikrinti, kad įrenginio montavimo
vieta būtų tinkama krovimo įrenginio
montavimui.
Pirmą kartą montuodamas krovimo
įrenginį, montuotojas turi griežtai
laikytis eksploatavimo instrukcijose
pateiktų nurodymų. Montuotojas turi
patikrinti krovimo įrenginio veikimą ir
atlikti reikalingus reguliavimus.

Jei krovimo įrenginys yra
montuojamas aukštyje, montuotojas
privalo naudoti tinkamas priemones,
tokias kaip pakabinamos darbinės
platformos ir asmeninės apsaugos
priemonės nuo kritimo iš aukščio,
reikaimus darbus vykdyti
vadovaujantis darbų saugos
procedūromis.
Jei krovimo įrenginys yra be
integruoto filtro, jis turi būti sujungtas
su dulkių ištraukimo ir filtravimo
sistema.
Bet kuriuo atveju reikia patikrinti
(ir atnaujinti pralaidumo reikšmę
ir siurbimo slėgį, jei reikia)
siurbimo sistemą ir įsitikinti, kad
iš talpos kylančio oro ir dulkių
mišinio siurbimas ir filtravimas
vyksta teisingai.

for ensuring uniform lighting in the area
according to the indications of the relevantregulation.
It is the installer’s responsibility
to check the suitability of the
site where the loading bellows
is to be installed.
The first installation of the loading
bellows must be done by
the installer strictly according
to the instructions given in the
Operation Manual. The installer must
carry out a functional check and make
the adjustments on the loading bellows.
For working at heights during
assembly operations, the installer
must use suitable means
such as overhead work platforms
and Personal protection
devices for protection against
falling from heights, to carry out
the necessary operations in
complete safety.
If the loading bellows it must
be connected to a dusts extraction
and filtration circuit.
In any case, check (and update
the throughput value
and suction pressure head
if necessary) the suction
circuit to make sure it carries
out suction and filtration
of the air+dust mixture
rising from the tank correctly.

2.8.1 Mechanical Connections
2.8.1 Mechaniniai sujungimai
2.8.1.1 Krovimo įrenginio tvirtinimas
Naudokite kėlimo prietaisus,

2.8.1.1 Fixing the loader
Use lifting equipment suitable
for the weight of the loading
bellows.
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tinkamus pagal krovimo įrenginio
svorį.
Pakelkite krovimo įrenginį į
reikalingą aukštį ir įstatykite tarpinę
(Nr. 4) ant galinių guolių (Nr. 5)
kaiščių.
Įstatykite jungiamojo vamzdžio
flanšą (Nr. 3) ant galinių guolių
kaiščių.

Uždėję apsauginę spyruoklinę
poveržlę UNI 1751 ø16 mm (Nr. 2),
užsukite veržles (Nr. 1).
Tvirtinimui naudokite tik 8.8 klasės
cinkuotus varžtus ir veržles.
Užtikrinkte, kad kaiščiai išsikištų iš
fiksuojančių veržlių ant kontrflanšo,
ant kurio tvirtinamas krovimo
įrenginys. Veržlių fiksavimas
atliekamas dinamometriniu raktu
(užveržimo momentas 400 Nm).

Lift the loader to the required
height and position the gasket
(Item 4) by putting it on the
pins of the end bearing assembly
(Item 5).
Put the flange of the connecting
tube in the pins of the end bearing
assembly (Item 3).

After having put a security
spring washer UNI 1751 ø 16
mm (Item 2), screw the nuts
(Item 1).
Use only class 8.8 galvanized
nuts and bolts for fixing.

Make sure the stud screws
project out of the lock nuts on
the counter flange on which the
loading bellows is fixed. The
blocking of nuts must be carried
out by a torque wrench (tightening
torque 400 Nm).
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2.8.2 Elektros sujungimai

2.8.2 Wiring

Prieš pradedant bet kokius
veiksmus su įrenginiu įsitikinkite,
kad jis yra saugioje būsenoje!
Montuotojas turi sudaryti įrenginio
sąsajas, jei reikia, su reikalingomis
komandomis pagal galiojančius
standartus (CEI EN 60204-1, UNI
EN 1037, UNI EN
1088, UNI EN 953).

Before carrying out any operation
on the machine, make sure
it is set in safety condition!
The installer must provide for interfacing the machine (if necessary)
with the necessary commands
in accordance with the
standards applicable (CEI EN
60204-1, UNI EN 1037, UNI EN
1088, UNI EN 953).

Krovimo įrenginio elektros
sujungimus turi atlikti kvalifikuotas
asmuo, vadovaudamasis vietiniais
reikalavimais.

The loading bellows wiring
must be done by qualified personnel, in
conformity with local
standards.

Atliekant sujungimus įsitikinkite, kad
kabeliai yra pakankamo ilgio.

When making the connections,
make sure the cable lengths are
sufficient.

Elektros sujungimus atlikite pagal
pridedamas krovimo įrenginio
elektros sujungimų schemas.

Make the wiring connections
according to the wiring diagrams
attached to the loading
bellows.

Valdymo skydo arba sujungimų
dėžutės elektros sujungimų schema
yra pateikiama kartu su įrenginiu ir
nėra pateikta šiose instrukcijose.

2.8.2.1 Valdymo skydas ir mygtukų
skydas
Krovimo įrenginys gali būti tiekiamas
su valdymo skydu ir mygtukų skydu.
Prieš pradėdami krovimo įrenginio
montavimą, perskaitykite toliau
pateiktus nurodymus.
Mygtukų skydas ant priekinės
dalies KROVIMO ĮRENGINIUI BE
DULKIŲ FILTRO
Ant priekinės skydo dalies
operatoriui pateikiama visa eilė
komandų, kurių pagalba galima

The wiring diagram of the control
panel or junction box are
enclosed with the machine,
separate from the Manual.

2.8.2.1 Control panel and pushbutton
panel
The loading bellows may be
supplied with a control panel
and pushbutton panel.
Before starting with installation
of the loading bellows, read the
instructions below.
Pushbutton panel on the
front FOR LOADING BELLOWS
WITHOUT DUST FILTER
A series of commands are provided
for the operator on the
front of the panel for carrying
out and displaying the primary
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vykdyti ir stebėti pirminius veiksmus
paleidžiant įrenginį.
Avarinis mygtukas-grybas PEM
Nuspaudus šį mygtuką
nutraukiamas elektros tiekimas į
visus aikštelės įrenginius. Kad
elektra vėl būtų tiekiama į elektros
skydą, atstatykite mygtuką į
atjungimo padėtį pasukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę.
Lemputė L
Rodo teisingą elektros tiekimą į
elektros skydą.
2 padėčių selektorius SM
Naudojamas įjungti dvi skirtingas
automatines įrenginio darbo sekas.
Į kairę: įjungiamas
automatinis krovimas į
autocisterną.
Į dešinę: įjungiamas
automatinis krovimas į atviro
kėbulo sunkvežimį.
2 padėčių selektorius QS1
Naudojamas tiekti elektrą į elektros
skydą.
OFF:
Elektra į skydą netiekiama.
ON:
Elektra į skydą tiekiama.

PEM

L

operations for starting up the
plant.
Emergency pushbutton panel PEM
Pressing this button will deactivate
all the field utilities. To re-enable the
electric panel, restore the button to the
release position by turning it
clockwise.
Light L
Displays correct powering of
the electric panel.
2-positions selector SM
Used to enable the two different
automatic plant sequences.
LH: Enables automatic un
loading to tank.
RH: Enables automatic un
loading to open truck.

2-positions selector QS1
Used to enable powering of
electric panel
OFF:
Panel not powered.
ON:
Panel powered.

SM

QS1
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2.8.2.2 Kabantis valdymo pultas

2.8.2.2 Wander pendant

Kabantis valdymo pultas yra
sujungtas su skydu ir operatoriaus
naudojamas valdyti iškrovimo ciklą.

A wander pendant is connected
to the panel and is used by
the operator to control the unloading
cycle.

Avarinis mygtukas-grybas PEM1
Nuspaudus šį mygtuką, kaip ir
mygtuką PEM, nutraukiamas
elektros tiekimas į visus aikštelės
įrenginius. Kad elektra vėl būtų
tiekiama į elektros skydą, atstatykite
mygtuką į atjungimo padėtį
pasukdami jį prieš laikrodžio
rodyklę.

Emergency pushbutton PEM1
Activating this pushbutton, like
the pushbutton PEM on the
front of the panel, will make it
possible to deactivate all the
field utilities. To re-enable the electric
panel, the pushbutton must be restored
to the release position
by turning it clockwise.

Pakėlimo mygtukas PS
Krovimo įrenginio pakėlimo
komanda.

Ascent pushbutton PS
Loading bellows ascent command.

Nuleidimo mygtukas PD
Krovimo įrenginio nuleidimo
komanda.
Atidarymo mygtukas PA

Descent pushbutton PD
Loading bellows descent command.
Open pushbutton PA
Material unloading valve opening
command.
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Medžiagų iškrovimo uždorio
atidarymo komanda.
Close button PC
Unloading valve close command.

Uždarymo mygtukas PC
Medžiagų iškrovimo uždorio
uždarymo komanda.

2.9

Montavimo schemos

2.9

Wiring diagrams

Electric motors connection and distribution board power supply
Elektros variklių prijungimas ir elektros tiekimas į skirstomajį skydą

Kėlimo elektros variklis (naudoti KA arba KB)

Abu nuotolinio valdymo jungikliai KA
ir KB gali būti naudojami kėlimo
elektros variklio prijungimui. Gnybtų
skydas QS0 bus naudojamas
elektros tiekimui į elektros skydą.
2.9.1 Sujungimų dėžutė

Elektros tiekimas iš tinklo

Both remote control switches,
KA and KB, can be used for connecting
the lift electric motor.
Terminal board QS0 will be used
for the main power supply of the
electric panel
2.9.1 Junction box

Loading bellows without dust filter – Junction box layout without pushbutton panel (Junction box “A”)
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NEĮTEMPTO TROSO MIKRO JUNGIKLIS

LYGIO JUTIKJLIS

PAKĖLIMO MIKRO JUNGIKLIS

NULEIDIMO MIKRO JUNGIKLIS
VALDYMO BLOKAS

MAITINIMO BLOKAS

KROVIMO ĮRENGINIO VARIKLIS

Krovimo įrenginys be dulkių filtro – Sujungimų dėžutės planas be mygtukų skydo (Sujungimų dėžutė „A”)

Loading bellows without dust filter – Junction box layout with pushbutton panel (Junction box “C”)
Krovimo įrenginys be dulkių filtro – Sujungimų dėžutės planas su mygtukų skydu (Sujungimų dėžutė „C”)

29
Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 06081/95405-0 • Fax: 95405-24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 06081/95405-0 • Fax: 95405-24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

30

NUOTOLINIS
VALDYMAS

VALDYMO BLOKAS

MAITINIMO BLOKAS

SOLENOIDINIS
VOŽTUVAS

PAKĖLIMAS
NULEIDIMAS

ATIDARYTA

UŽDARYTA

AVARINIS

LAISVAS

SĄSAJA 10 POLIŲ

NEĮTEMPTO TROSO MIKRO JUNGIKLIS

NULEIDIMO MIKRO JUNGIKLIS

PAKĖLIMO MIKRO JUNGIKLIS

KROVIMO ĮRENGINIO VARIKLIS

LYGIO JUTIKJLIS

2.10

Paleidimo ir sustabdymo
procedūros

2.10.1 Paleidimas

2.10

Start-up and stops procedures

2.10.1 Start-up

Pav. 20

2.10.2 Autocisterna
Šis valdymo skydas yra skirtas
krovimui ir į autocisternas ir į atviro
kėbulo sunkvežimius. Norint
pasirinkti krovimą į autocisternas,
nustatykite dviejų padėčių selektorių
SM skydo priekinėje dalyje į kairę
padėtį. Valdymo skyde yra laikmatis.
Nustatykite laiką 20-30 sekundžių.

Įrengus teleskopinį krovimo įrenginį
ir sujungus valdymo skydą su
elektros tiekimo linija, įjunkite ant
skydo priekinės dalies esantį
pagrindinį jungiklį QS1.
Ima suktis lygio jutiklio mentė
(Nr. 6).

2.10.2 Tanker
This electric panel is designed
for loading of tankers as well as
open trucks. To enable loading of tankers, make sure the two-position selector SM on the front of the panel
is in the SX position.
There is a timer TMR inside the
electric panel. Set a time of 20 –
30 seconds.
After installing the telescopic
loader in the plant and having
connected the electric panel to
the power line, turn on the main
switch QS1 on the front of the
panel.
The level indicator blade starts
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rotating (Pos. 6)
Kuomet autocisternos talpos
įleidimo anga atsiduria tiesiai po
teleskopiniu krovimo įrenginiu,
galima pradėti krovimo fazę.

Once the truck has positioned
the tank spout exactly lined up
with the telescopic loader, the
loading phases can begin.

Mygtukų skyde nuspauskite
NULEIDIMO mygtuką „PD“.

Press the DESCENT pushbutton
“PD” on the pushbutton panel

Krovimo antgalis bus nuleidžiamas
(Nr. 2): nukreipkite jį taip, kad jis
atsidurtų ant talpos įleidimo flanšo
(Pav. 20 Nr. 3).
Kad operatorius teisingai nukreiptų
krovimo antgalį ant autocisternos
įleidimo angos, jis turi tvirtai laikyti
rankeną (Pav. 20 Nr. 1) abiem
rankomis, o kitas operatorius turi
valdyti mygtukų skydą.

The loading terminal will be
lowered (pos. 2): guide
it to rest against the inlet flange
on the tanker (pos. 3 Fig. 20).
To guide the loading terminal
correctly on the tanker spout,
an operator must hold the handle
(pos. 1, Fig. 20) firmly with
both hands while a second operator
acts on the pushbutton
panel.

Laikykite NULEIDIMO mygtuką „PD”
nuspaudę kol du kėlimo trosai taps
neįtempti ir neįtempto troso galinės
padėties jungiklis automatiškai
sustabdys krovimo įrenginio variklį.

Keep the DESCENT button “PD”
pressed until the two lifting cables
go slack and the slack cable
device limit switch stops
the loader motor automatically.

Dabar galima pradėti krovimo fazę
mygtukų skyde nuspaudžiant
ATIDARYMO mygtuką „PA“.

The loading phase can now be
started by pressing the OPEN
button “PA” on the pushbutton
panel.

Nuspaudus šį mygtuką atidaromas
prieš krovimo įrenginį esantis
uždoris (pvz. droselinis vožtuvas,
sklendė ir t.t.), paprastai,
pneumatiniu būdu, arba įjungiamas
variklis (pvz., sraigtinio konvejerio
arba juostinio konvejerio).

Pressing this button will cause a
valve upline of the loader to
open (for example, Butterfly
valve, gate valve, etc...), normally
actuated pneumatically,
or start up a motor (for example
of a screw conveyor or a belt
conveyor).

Medžiaga pradės kristi į
autocisterną. Iškilus problemai,
krovimo įrenginį reikia nedelsiant
išjungti ir jį patikrinti. Tai turi padaryti
kvalifikuotas specialistas.

The material will start falling
into the tanker.
In case of a problem, the loader
must be switched off immediately.
Have the plant checked by a qualified
technician.
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2.10.3 Krovimo įrenginiai atviro kėbulo
sunkvežimiams

2.10.3 Loaders for open trucks

Šis valdymo skydas yra skirtas
krovimui ir į autocisternas ir į atviro
kėbulo sunkvežimius. Norint
pasirinkti krovimą į atviro kėbulo
sunkvežimius, nustatykite dviejų
padėčių selektorių SM skydo
priekinėje dalyje į dešinę padėtį.
Valdymo skyde yra laikmatis.
Nustatykite laiką 3-4 sekundės.

This electric panel is designed for
loading of tankers as well as open
trucks. To enable loading of the
open truck, make sure the twoposition
selector SM on the front
of the panel is in the DX position.
There is a timer TMR inside the
electric panel. Set a time of 3 – 4 seconds.

Įrengus teleskopinį krovimo įrenginį
ir sujungus valdymo skydą su
elektros tiekimo linija, įjunkite ant
skydo priekinės dalies esantį
pagrindinį jungiklį QS1.

After installing the telescopic
loader in the plant and having
connected the electric panel to
the power line, turn on the main
switch QS1 on the front of the
panel.

Kuomet sunkvežimio talpos įleidimo
anga atsiduria tiesiai po teleskopiniu
krovimo įrenginiu, galima pradėti
krovimo fazę.

Once the truck has positioned
the load body exactly lined up
with the telescopic loader, the
loading phases can begin.

Mygtukų skyde nuspauskite
NULEIDIMO mygtuką „PD“, kad
krovimo įrenginys nusileistų ir
antgalio apačia paliestų sunkvežimio
pagrindą.

Press the DESCENT button, “PD”
on the pushbutton panel, to lower
the loader so that the feet of
the terminal touch the truck bed.

Laikykite NULEIDIMO mygtuką „PD”
nuspaudę kol du kėlimo trosai taps
neįtempti ir neįtempto troso galinės
padėties jungiklis automatiškai
sustabdys krovimo įrenginio variklį.

Keep the button pressed until
the two lifting cables go slack
and the slack cable device limit
switch stops the loader motor
automatically.

Dabar galima pradėti krovimo fazę
mygtukų skyde nuspaudžiant
ATIDARYMO mygtuką „PA“.

The loading phase can now be
started by pressing the OPEN
button “PA” on the pushbutton
panel.

Nuspaudus šį mygtuką atidaromas
prieš krovimo įrenginį esantis
uždoris (pvz. droselinis vožtuvas,
sklendė ir t.t.), paprastai,
pneumatiniu būdu, arba įjungiamas
variklis (pvz., sraigtinio konvejerio
arba juostinio konvejerio).

Pressing this button will cause a
valve upline of the loader to
open (for example, Butterfly
valve, Slide valve, etc...), normally
actuated pneumatically,
or start up a motor (for example
of a screw conveyor or a belt
conveyor).
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Medžiaga pradės kristi į sunkvežimį.
Iškilus problemai, krovimo įrenginį
reikia nedelsiant išjungti ir jį
patikrinti. Tai turi padaryti
kvalifikuotas specialistas.

2.10.4 Srauto sustabdymas
Krovimo įrenginiai
autocisternoms – Automatinė
seka
Medžiagos, krintančios į talpą, lygis
kyla kol talpa visiškai pripildoma.
Kai talpa tampa pilna, medžiaga
paliečia lygio jutiklį, įrengtą prie
teleskopinio krovimo įrenginio
išleidimo angos.
Jutiklis siunčia signalą, kuris gali būti
naudojamas krovimui sustabdyti
(pavyzdžiui, uždaryti uždorį arba
išjungti prieš teleskopinį krovimo
įrenginį esančio sraigtinio konvejerio
variklį).
Tuo metu laikmatis TMR pradės
skaičiuoti nustatytą laiką atgal
(20-30 sekundžių).
Kai nustatyto laiko skaičiavimas
atgal baigsis, įsijungs kėlimo
elektros variklis ir pakels krovimo
antgalį. Laikmačio TMR pakėlimo
vėlinimo laikas reikalingas tam, kad
ištekėtų krovimo įrenginyje likusi
medžiaga.
Pasiekus galutinį sutraukimo tašką,
kėlimo galinės padėties jungiklis
išjungs kėlimo elektros variklį.
Dabar krovimo įrenginys yra
paruoštas krovimui į kitą sunkvežimį.

The material will start falling
into the truck. In case of a problem, the
loader must be switched off immediately. Have the plant checked by a qualified technician.

2.10.4 Stopping the flow
Loaders for tankers - Automatic sequence
The material falling into the tank
increases in level, to fill the tank
completely.
When the tank is full, the material
will touch the level indicator
placed near the outlet spout
of the Telescopic loader.
The indicator sends a signal
that can be used for stopping
the loading (for example, closing
a valve or switching off a
motor of a screw conveyor located
upline of the telescopic
loader).
At this point, the timer TMR will
start the countdown equal to
the preset time (20-30 seconds).
When the preset time has
elapsed, the lift motor will start
up, raising the loading terminal.
The ascent delay caused by
timer TMR is necessary to allow
the material remaining in
the loader to flow out.
Once the completely retracted
point is reached, the ascent limit
switch will switch off the lift
motor.
At this point, the Telescopic
Loader is ready for loading another
truck.
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Rankinis valdymas
Jei krovimą reikia sustabdyti pilnai
nepripildžius talpos arba prieš tai,
kai medžiaga palies lygio jutiklį,
mygtukų skyde nuspauskite
UŽDARYMO mygtuką „PC”.
Šis veiksmas uždarys uždorį arba
išjungs prieš krovimo įrenginį
esančio sraigtinio konvejerio arba
juostinio konvejerio variklį ir
nutrauks krovimą.
Palaukite apie 20-30 sekundžių, kad
ištekėtų krovimo įrenginyje likusi
medžiaga.
Mygtukų skyde nuspauskite
PAKĖLIMO mygtuką „PS”. Taip
įjungsite kėlimo elektros variklį, kuris
pakels krovimo antgalį.
Pasiekus galutinį sutraukimo tašką,
kėlimo galinės padėties jungiklis
išjungs kėlimo elektros variklį.
Dabar krovimo įrenginys yra
paruoštas krovimui į kitą sunkvežimį.

Maunual sequence
If the loading is to be stopped
before the tanker is filled completely,
or before the material
touches the level indicator,
press the CLOSE button “PC”
on the pushbutton panel.
This will close a valve or switch
off the motor of a screw conveyor
or belt conveyor located
upline of the loader, stopping
the loading.
Wait for about 20-30 seconds
to allow the material remaining
in the loader to flow out.
Press the ASCENT button “PS”
on the pushbutton panel, to
start up the lift motor which will
raise the loading terminal.
Once the completely retracted
point is reached, the ascent limit
switch will switch off the lift
motor.
At this point, the Telescopic
Loader is ready for loading another
truck.
2.10.5 Loaders for open trucks

2.10.5 Krovimo įrenginiai atviro kėbulo
sunkvežimiams
Kuomet susikaupusi medžiaga
pasiekia prie išleidimo angos esantį
lygio jutiklį, signalas siunčiamas į
valdymo skydą, kuris kelia
teleskopinį krovimo įrenginį kol
medžiaga nebeliečia jutiklio.
Tuo metu medžiaga toliau krinta ir
jos lygis didėja ir vėl paliečia lygio
jutiklį, taip pakartodama anksčiau
aprašytą procedūrą.

When the built up material
touches the indicator level
present near the outlet spout,
a signal is sent to the electric
panel which raises the telescopic
loader until the sensor
is freed of material.
Meanwhile the material continues
to fall, increasing its level
which again touches the indicator,
repeating the operation
described above.
The sequence is repeated
throughout the loading phase.
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Ši seka kartojama visos krovimo
fazės metu.

Unloading of material stops
when the telescopic loader
reaches the completely retracted
position or if the CLOSE
pushbutton “PC” on the pushbutton
panel is pressed once
the truck is filled.

Medžiagos iškrovimas nutrūksta kai
teleskopinis krovimo įrenginys
pasiekia galutinę sutraukimo padėtį
arba, pripildžius sunkvežimį,
nuspaudžiamas mygtukų skyde
esantis UŽDARYMO mygtukas
„PC”.

In the latter case, wait for about
10-30 seconds to allow the
material remaining in the loader
to flow out.

Pastaruoju atveju palaukite 10-30
sekundžių, kad ištekėtų krovimo
įrenginyje likusi medžiaga.

Then press the ASCENT button
“PS” on the pushbutton panel,
keeping it pressed until the completely
retracted position is
reached, where the ascent limit
stop will be activated and the
electric motor will stop automatically.
The loader is now ready for a
new load.

Tuomet mygtukų skyde nuspauskite
PAKĖLIMO mygtuką „PS” ir laikykite
jį nuspaudę kol bus pasiekta
galutinė sutraukimo padėtis ir kėlimo
galinės padėties jungiklis
automatiškai išjungs kėlimo elektros
variklį. Dabar krovimo įrenginys yra
parengtas naujam krovimui.
2.11

2.11

Galinės padėties jungiklio
reguliavimas
Prieš pradedant bet kokius
techninės priežiūros veiksmus su
krovimo įrenginiu įsitikinkite, kad
jis yra saugioje būsenoje.
Operatorius privalo turėti saugią
prieigą prie visų taškų, kur reikia
atlikti priežiūros darbus. Krovimo
įrenginys paprastai būna įrengtas
aukštyje, todėl eksploavimo
instrukcijose montuotojui nurodoma
naudoti tinkamas mobilias darbines
platformas arba susidaryti tinkamą
prieigą prie konstrukcijos. Visais
atvejais, prieš atliekant bet kokius
darbus su krovimo įrenginiu, būtina
išjungti ir jį ir visą įrenginį, kuriame
jis sumontuotas, ir užtikrinti, kad jis
visiškai sustojo.

Adjusting the limit stop
Before carrying out any maintenance operation on the machine,
set the loading bellows
and the plant on which it is installed
in safety condition.
The operator must be able to
reach the points for intervention
in complete safety. The loading bellows
is usually positioned at a height, so the
installer must indicate in the operation
manual the use of a suitable mobile
work platform or
must make provision for suitable
access structures. In any case, before
any intervention on the loading bellows,
it is necessary to stop the entire machine and the plant on which the loading bellows is installed and make sure
that it has actually come to a stop.
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2.11.1 Adjusting the up/down limit stop
2.11.1 Galinės padėties aukštyn/žemyn
jungiklio reguliavimas
(sureguliuota prieš gabenimą)
Padėties AUKŠTYN reguliavimas
(sutraukimas)
Įjunkite pagrindinį jungiklį.
Mygtukų skyde nuspauskite
PAKĖLIMO mygtuką, kad krovimo
įrenginys pasiektų galinę sutraukimo
padėtį [kėlimo įrenginio ilgis visiškai
sutrauktoje padėtyje neturi būti
mažesnis nei nurodyta šių
instrukcijų lentelėse (žr. 1 skyrių)].
Išjunkite pagrindinį jungiklį.
Atsukite abi juodas rutulio formos
rankenas, kad atidarytumėte
pavaros įrenginio korpusą, kryžminiu
atsuktuvu atlaisvinkite du ant
dėžutės dangčio esančius tvirtinimo
varžtus, kad galėtumėte reguliuoti
galinės padėties jungiklį.

(adjusted before shipment)
Adjusting the UP position (retracted)
Turn the main switch On;
Press the ASCENT button on the
pushbutton panel so that the
bellows reaches the fully retracted
position [the length of the
bellows in the fully retracted
position must not be less than
that indicated in the Tables in
this Manual (see section 1)];
turn the main switch Off;
unscrew the two black knobs to
open the drive unit casing; using a Phillips screwdriver slacken
the two fixing screws on the
box cover to adjust the limit
stop;

by means of a slot screwdriver
slacken the big central screw (a)

Plokščiu atsuktuvu atlaisvinkite didįjį
centrinį sraigtą (a).

Turn screw N.2 (b) ANTICLOCKWISE
to retract the bellows even further

Sukite sraigtą Nr. 2 (b) PRIEŠ
LAIKRODŽIO RODYKLĘ, kad dar
labiau sutrauktumėte krovimo
įrenginį.

Turn screw N.2 (b) CLOCKWISE
to increase the length of the
loader in the retracted position.

Sukite sraigtą Nr. 2 (b) PAGAL
LAIKRODŽIO RODYKLĘ, kad
padidintumėte krovimo įrenginio ilgį
sutrauktoje padėtyje.
SVARBU: Reguliavimo sraigto
pasukimas 10 laipsnių atitinka
krovimo įrenginio ilgio
pasikeitimą 260 mm.

IMPORTANT: A rotation of 10 degrees of the adjuster screw corresponds to a loader length variation
of 260mm.
Retighten the big central screw
(a)

Užveržkite didįjį centrinį sraigtą (a).
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Padėties ŽEMYN reguliavimas
(išplėtimas)
Įjunkite pagrindinį jungiklį.

Adjusting the position
DOWN (extended)
Turn the main switch ON;

Mygtukų skyde nuspauskite
NULEIDIMO mygtuką, kad krovimo
įrenginys pasiektų galinę išplėtimo
padėtį [kėlimo įrenginio ilgis visiškai
išplėstoje padėtyje neturi būti
didesnis nei nurodyta šių instrukcijų
lentelėse (žr. 1 skyrių)].

on the pushbutton, press the
DESCENT pushbutton until the
bellows reaches the completely
extended position [the length
of the bellows in the fully extended
position must not be greater than that
indicated in the Tables in this Manual
(see section 1)];

Išjunkite pagrindinį jungiklį.
Plokščiu atsuktuvu atlaisvinkite didįjį
centrinį sraigtą (a).

turn the main switch Off;
by means of a slot screwdriver
slacken the big central screw (a).

Sukite sraigtą Nr. 1 (c) PRIEŠ
LAIKRODŽIO RODYKLĘ, kad
sumažintumėte krovimo įrenginio
išplėtimą.

Turn screw N.1 (c) ANTICLOCKWISE
to reduce the extension of the loader.

Sukite sraigtą Nr. 1 (c) PAGAL
LAIKRODŽIO RODYKLĘ, kad
padidintumėte krovimo įrenginio
išplėtimą.

Turn screw N.1 (c) CLOCKWISE
to increase the extension
of the loader.

SVARBU: Reguliavimo sraigto
pasukimas 10 laipsnių atitinka
krovimo įrenginio ilgio
pasikeitimą 260 mm.

IMPORTANT: A rotation of 10 degrees of the adjuster screw corresponds to a loader length variation
of 260mm.

Užveržkite didįjį centrinį sraigtą (a).
Kiekvieno reguliavimo pabaigoje:
uždėkite atgal galinės padėties
jungiklio dėžutės dangtį;
uždėkite atgal pavaros įrenginio
korpusą, užtikrinkite, kad apsaugos
įtaisą pritvirtinančios dvi rutulio
formos rankenos būtų teisingai
užveržtos;
įjunkite pagrindinį jungiklį ir
išbandykite krovimo įrenginio
veikimą.

Retighten the big central screw
At the end of each adjustment:
refit the limit stop box cover;
replace the drive unit casing,
making sure the two knobs that
support the guard are tightened
correctly;

turn the main switch On and
test the working of the loader.
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Jutiklis

Kumštelis
Pav. 21
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2.12

Patikra ir atsarginių dalių keitimas

2.12.1 „V“ formos juostos patikra

2.12

Inspection and replacement of
spare parts

2.12.1 Inspection of the “V” belt

Atidarykite pavaros įrenginio dangtį.

Open the drive unit cover.

Patikrinkite, ar „V“ formos juosta nėra
susidėvėjusi.

Check the “V” belt for wear.

Patikrinkite „V“ formos juostos
laisvumą (Pav. 25) paspausdami į
vidų.
Maksimalus įlinkimas 10 mm.
Minimalus įlinkimas 5 mm.
Jei laisvumas yra netinkamas, atlikite
šiuos veiksmus:
Atlaisvinkite reduktorių (Nr. 2)
tvirtinančius 4 varžtus (Nr. 1).
Sureguliuokite juostos įtempimą
pastumdami reduktorių į dešinę, kad
padidintumėte įtempimą, ir į kairę, kad
sumažintumėte įtempimą.
Patikrinkite juostos įtempimą ir, jei
reikia, pakartokite procedūrą.
Jei „V“ formos juosta yra susidėvėjusi
arba jei įtempimo pakoreguoti
neįmanoma, susisiekite su techninės
priežiūros specialistu.
Uždėkite dangtį atgal.

Check slackening of the “V” belt
(fig. 25) by pressing inwards.
Maximum slackening 10 mm.
Minimum slackening 5 mm.
If the slack is not correct, proceed
as follows:
slacken the 4 bolts (pos.1) fixing the
gear reducer (pos.2).
Adjust the belt tension by sliding
the reducer to the right to
increase the tension and to the
left to decrease it.
Check the belt tension, and repeat
the procedure, if necessary.
If the “V” belt is worn, or it is
impossible to correct the tension,
contact the maintenance
technician.
Refit the cover.

40
Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 06081/95405-0 • Fax: 95405-24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

Prieš pradedant bet kokius techninės
priežiūros veiksmus nustatykite
krovimo įrenginį ir visą įrenginį, kuriame
jis yra sumontuotas, į saugią būseną.
Operatorius privalo saugiai pasiekti
visus taškus, kur reikia atlikti priežiūros
darbus, privalo vadovautis
galiojančiomis taisyklėmis ir visuomet
naudoti apsaugos priemones, tokias
kaip dulkių nepraleidžiančią veido
apsaugą, akinius, šalmą, specialius

Before every maintenance operation,
set the telescopic loader and the
plant on which it is installed in safety
conditions. The operator must be
able to reach the operating points in
complete safety in accordance with
the regulations in force, and must
always use the protective equipment, such as safety dustproof
masks, goggles, hard hat, overalls
and protective footwear.
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drabužius ir apsauginę avalynę.
Jei naudojamas lygio jutiklis arba kitas
prietaisas (vibratorius), reikalaujantis
elektros kabelio jungties tarp viršutinės
ir apatinės dalių, atlikite šiuos
veiksmus:

If a level indicator or another utility
(vibrator) that requires the connection of an electric cable between the
lower and upper part is present, proceed as follows:

Bring the loader to the fully extended position. From
the second lowest ring, press with the tip of a plastic
cable clamp on the lower part of the black strip
sewn horizontally, and taking care to avoid damaging the bellows, insert it through the back of the
steel ring and bring it out above the strip. (See Fig.
33)
Išplėskite krovimo įrenginį iki galinės išplėtimo
padėties. Nuo antro žiedo iš apačios spauskite
plastikinio kabelio galą pro apatinę horizontaliai
prisiūtos juodos juostos dalį, nepažeisdami krovimo
įrenginio apvalkalo, prakiškite už plieninio žiedo ir
ištraukite virš juostos (žr. Pav. 33).

Repeat the operation every two horizontal strips,
taking care to make sure they are all approximately
on the same vertical line
Pakartokite šią procedūrą kas antrai horizontaliai
juostai, kiek įmanoma išlaikydami vienodą vertikalią
liniją.

Fix the electric cable to the clamp with an “S” configuration, in such a way that even with the loader
extended the cable is still sufficiently slack.
Pritvirtinkite elektros kabelį „S” formos apkaba taip,
kad net krovimo įrenginį išplėtus kabelis liktų
pakankamai neįtemptas.
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Example
Pavyzdys

2.12.2 Sutepimas

2.12.2 Lubrication

Visos įrenginio dalys, kurias reikia
sutepti, yra pavaros įrenginio dėžėje.
Reikia sutepti:

The lubrication operations required
are localized inside the drive unit
box. The following must be lubricated:

Variklio veleno guolius (Nr. 35)
The motor shaft bearings (fig.35)
Galinės padėties jungiklio pavaros
grandinę (Nr. 37)
Reduktoriaus jau yra suteptas visam
tarnavimo laikui ir neturi sutepimo
angų.
Techninei priežiūrai rekomenduojami
tepalai pateikti lentelėje:

Limit stop drive chain (fig.37)

The reducer is already lubricated
for life and will not have oil
filler holes.
The lubricants recommended for
maintenance are shown in the
Table below.
Rekomenduojami tepalai

Reduktoriaus alyva

Grandinės ir guolių tepalas

Ličio/kalcio tepalas CRESCENT su PTFE
Konsistencija NLGI 2 temperatūrai nuo -20°C iki +150°C
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Guolių sutepimas
Atidarykite pavaros įrenginio dangtį.

Lubricating the bearings
Open the drive cover.

Sutepkite abu guolius (Pav. 35)
naudodami sutepimo švirkštą,
kuriame yra tepalas guoliams.

Lubricate the two bearings (fig.
35) using the grease pump
containing grease for bearings.

Uždėkite dangtį atgal.

Refit the drive unit cover.

Grandinės sutepimas alyva
Atidarykite pavaros įrenginio dangtį.

Lubricating the chain with
oil
Open the drive unit cover .

Sutepkite grandinę iš vidaus
naudodami sintetinę alyvą (Pav. 37).

Lubricate the chain internally
using synthetic oil (fig. 37).

Uždėkite dangtį atgal.
Refit the cover.

2.12.3 Periodinė patikra

2.12.3 Periodic checks

Prieš pradedant bet kokius
techninės priežiūros veiksmus su
krovimo įrenginiu įsitikinkite, kad
jis ir įrenginys, kuriame jis yra
sumontuotas, yra saugioje
būsenoje ir užtikrinkite, kad
krovimo įrenginys ir pagrindinis
jungiklis yra išjungti.

Before carrying out any maintenance operation on the machine,
set the loading bellows and the
plant in which it is installed in
safety condition and make sure
the loading bellows and the main
switch are switched off.

Dėmesio: Toliau pateiktas patikros
grafikas yra orientacinis ir turi būti
koreguojamas konkrečiam atvejui
atsižvelgiant į krovimo įrenginio
naudojimo sąlygas.

N.B: The following maintenance
schedules are to be considered as
indicative and must therefore be
adapted to the specific application
and the loading bellows working
conditions.
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Techninė priežiūra kasdien
Priklausomai nuo eksploatavimo
sąlygų, kruopščiai nuvalykite dulkių
sluoksnius nesudarydami dulkių
debesies. Patikrinkite, ar nepažeisti
apsaugos įtaisai.
Papurtykite krovimo įrenginio
apvalkalą ir kūgius, kad nukristų
nusėdusios dulkės.
Patikrinkite avarinio jungiklio veikimą.
Kruopščiai nuvalykite iškrovimo
antgalį.

Daily maintenance
Depending on the operating conditions, remove the dust layers deposited carefully, without throwing
up clouds of airborne dust.
Check the guards to make sure
they are intact.
Shake the bellows and the cones to
remove the layers of dust deposited.
Check the working of the emergency
stop.
Clean the unloading terminal thoroughly.

Techninė priežiūra kas savaitę
Patikrinkite krovimo įrenginio
apvalkalą, ar nėra pažeidimų.

Weekly maintenance
Check the bellows to make sure
they are intact.

Techninė priežiūra kas mėnesį
Kvalifikuotas specialistas turi patikrinti
įrenginio ekvipotencialę (įžeminimo
varžą).

Monthly maintenance
Have qualified personnel check the
effective equipotentiality (resistance
to earth) of the machine.

Patikrinkite pavaros juostos įtempimą
ir susidėvėjimą pagal šiose
instrukcijose pateiktus nurodymus.

Check the drive belt tension and
wear according to the indications
given in the Manual.

Patikrinkite stebėjimo angos tarpinės
būklę.

Check the condition of the inspection hatch gasket.

Patikrinkite reduktoriaus sandarumą,
ar nėra nuotėkio.
Sutepkite atraminius guolius.
Patikrinkite, ar nepažeista
gamyklinė duomenų plokštelė;
jei pažeista, užsakykite pas
gamintoją jos kopiją.
Patikrinkite, ar nepažeistos
piktogramos; jei pažeistos,
pakeiskite naujomis.
Patikrinkite plieninių kėlimo
trosų būklę.
Truputį sutepkite kėlimo trosus
naudodami lentelėje (p. 20)
nurodytą tepalą.

Check the reducer seals for oil
leaks.
Lubricate the support bearings.
Check the rating plate to
make sure it is intact; if it is
damaged, request the manu
facturer for a copy.
Check the pictograms to
make sure they are intact,
and replace if damaged.
Check the condition of the
steel hoist ropes.
Grease the hoist cable lightly
45

Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 06081/95405-0 • Fax: 95405-24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

-

-

Sutepkite grandinę naudodami
lentelėje (p. 20) nurodytą
tepalą.
Patikrinkite ąsas jungiančios
pynės ir lygio jutiklio elektros
kabelio būklę.

-

-

using the lubricant indicated
in the Table (point 20).
Lubricate the chain using the
lubricant indicated in the Table (point 20).
Check the condition of the
eyebolts connecting braid,
and the level indicator
electric cable.

Techninė priežiūra kas pusę metų
Patikrinkite sandariklius ir tarpines ant
uždorio ir jungiamųjų flanšų.

Six-monthly maintenance
Check the seals and gaskets on the
hatches and the coupling flanges.

Patikrinkite grandinės būklę.

Check the condition of the chain.

Techninė priežiūra kasmet
Patikrinkite krovimo įrenginio
apvalkalo būklę.

Yearly maintenance
Check the condition of the bellows

2.12.4 Valymas
Įrenginio naudotojas, priklausomai
nuo įrenginio tipo ir iškraunamo
produkto, turi pasirinkti tinkamus
valymo produktus ir vengti naudoti
toksines ir degias medžiagas.

Valymo darbai:
Kur įmanoma prieiti, pašalinkite
susikaupusias dulkes nuo lygio
jutiklio, iškrovimo antgalio ir krovimo
įrenginio apvalkalo.
Valymo dažnumas priklauso nuo
iškraunamo produkto ir įrenginio tipo.
Žalingų ir toksinių produktų atveju,
valymo atliekos turi būti surenkamos į
uždaras emaliuotas talpas pagal
saugos duomenų lapuose pateiktus
nurodymus.

2.12.4 Cleaning
The user must select suitable
cleaning products depending
on the type of plant and the
product handled, taking care to
avoid the use of toxic or inflammable
products.
Cleaning operations:
Remove residual dust from the
level indicator, unloading terminal
and bellows, where accessible.
The cleaning frequency depends
on the type of product
handled and the plant.
In case of harmful, toxic products,
the cleaning wastes must
be conveyed into closed, enamelled
tanks depending on the
indications in the product safety
sheet.
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2.13

Likutinė rizika
Toliau aprašomi pagrindiniai krovimo
įrenginio keliami rizikos veiksniai.
Išsamų likutinės rizikos sąrašą turi
paruošti montuotojas, remdamasis
viso įrenginio, kuriame yra
sumontuotas krovimo įrenginys,
rizikos įvertinimu.

Mechaniniai pavojai
Operatorius, atlikdamas priežiūros
darbus, visuomet privalo naudoti
asmenines apsaugos priemones.
Specialūs įspėjimai ant įvairių
įrenginio dalių nurodo, kokias
asmenines apsaugos priemones
privaloma naudoti.

2.13

Residual Risks
The main risks present on the
loading bellows are mentioned
below. The complete list of residual
risks must be prepared by the installer on the basis of the risk evaluation carried out on the entire
plant in which the loading bellows
is installed.

Mechanical hazards
The operator must always use
personal protection equipment
for carrying out maintenance
activities. Special warning notices in
the various machine sections indicate the personal protection devices
that are compulsory:

47
Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 06081/95405-0 • Fax: 95405-24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

Slėginių linijų (hidraulinių,
pneumatinių) keliami pavojai
Vykdant techninės priežiūros ir (arba)
remonto darbus, būtina išleisti slėgį iš
įrenginių ir slėginių indų, jei tokių yra,
vadovaujantis prie atitinkamų
elementų ir atitinkamose
eksploatavimo instrukcijose pateiktais
nurodymais.

Hazards deriving from pressurized circuits (hydraulic, pneumatic)
During maintenance and/or repairs,
pressure must be discharged from
the plants and accumulators, if present, according
to the instructions shown
near the components and in the
respective Operation Manuals.
Noise hazards
The user and employer must respect the laws regarding protection
from daily personal exposure
of operators to noise.

Triukšmo pavojus
Įrenginio naudotojas ir darbdavys
privalo laikytis įstatymų dėl kasdienės
operatoriaus apsaugos nuo keliamo
triukšmo.

Falling from heights
When working at a height, the
operator must use personal
protection devices for preventing
falling. In any event, the operator
must use certain personal protection
devices for maintenance operations,
after setting the machine
in safety condition.

Kritimo iš aukščio pavojus
Dirbdamas aukštyje, operatorius
privalo užsidėti asmenines apsaugos
priemones apsaugai nuo kritimo.
Visais atvejais, operatorius privalo
naudoti tam tikras asmenines
apsaugos priemones atliekant
priežiūros darbus, nustačius įrenginį į
saugią būseną.

2.14
2.14

Gedimų aptikimas ir šalinimas
Prieš atliekant bet kokius veiksmus
su krovimo įrenginiu, nustatytu į
saugią būseną, darbus su krovimo
įrenginiu vykdantys specialistai

Fault finding
All operations on the loading
bellows must be carried
out by specialist personnel
equipped with special PPD;
before acting on the machine,
set it in safety condition.
48

Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 06081/95405-0 • Fax: 95405-24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

turi būti apsirūpinę asmeninėmis
apsaugos priemonėmis.

Gedimo priežastis

Gedimas

Gedimo šalinimas

Praslysta „V“ formos juosta

Sureguliuoti arba pakeisti „V“ formos juostą

Neveikia elektros variklis

Patikrinti elektros sujungimą su kėlimo elektros varikliu

Neveikia reduktorius

Pakeisti reduktorių

Neveikia kėlimo fukcija

2.15

Įrenginio utilizavimas

2.15

Scrapping the machine

Įrenginio utilizavimas
Įrenginio utilizavimas turi būti
vykdomas zonoje, kuri klasifikuojama
kaip saugi zona.

Scrapping the machine
Scrapping of the machine must
be done in an area classified
as safe.

Prieš utilizuojant krovimo įrenginį,
kruopščiai jį nuvalykite ir pašalinkite
susikaupusias dulkes pagal saugos
duomenų lapuose pateiktus
nurodymus.

Before proceeding with scrapping
the loading bellows, clean
it thoroughly and dispose off
the dust residue in accordance
with the indications in the safety
sheet.

Išmontavimo darbus atliekantys
operatoriai privalo naudoti reikiamas
asmenines apsaugos priemones.
Utilizuojant arba išardant įrenginį
pasibaigus jo tarnavimo laikui,
kruopščiai atskirkite plastikines dalis
(tarpines ir sudedamąsias dalis) ir
išgabenkite jas į specialius priėmimo
punktus.
Likusios dalys turi būti išgabenamos į
utilizavimo punktus.

The operators concerned with
dismantling operations must
use suitable PPD.
For scrapping or demolition of
the machine at the end of its
life, separate the plastic parts
carefully (gaskets and components)
and send them to special
collection centres.

49
Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 06081/95405-0 • Fax: 95405-24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

The remaining parts must be
sent to scrap yards.
Įrenginio išmontavimo metu laikykitės
atitinkamame lape nurodytų kėlimo
procedūrų.
Kėlimo įrenginys turi būti išardytas
taip, kad nebebūtų galima jo naudoti
nei kaip kompleksinio įrenginio nei
naudoti atskirų jo dalių.
Surinkite pavarų alyvą ir išgabenkite į
specialų utilizavimo punktą.

During the machine dismantling
phases, observe the lifting procedures specified on the relevant
sheet.
The loading bellows must be
demolished in such a manner
that it cannot be reused as a
complete unit, nor can one or
more of its parts be reused.
Collect the gear oil and send it
to a special centre for disposal.
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3

Atsarginės dalys

3

Spare Parts

Pavaros mechanizmas - Drive Transmission
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Pavadinimas
Pavaros įrenginio korpusas
Kėlimo trosas, skersmuo 5
Neįtempto troso jutiklis
Pavaros skriemulys SPZ 60 1 griovelis
Elektros variklis 80A 0,55 kW 4P B3
Reduktoriaus skriemulys SPZ 180 1 griovelis
Reduktorius 1:80
„V“ formos juosta SPZ 1077
Dantratis P.8 Z12
Išplėstos/sutrauktos padėties galinis jungiklis
Ritininė grandinė P.8
Troso vyniojimo ritinys
Atrama UCFL 205
Variklio velenas
Dantratis P.8 Z40
Kreipiamasis skriemulys
Kairysis pavaros kronšteinas
Dešinysis pavaros kronšteinas
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Viršutinė dalis - Head Section

Pavadinimas

Viršutinė dalis
Neiloninis kreipiamasis skriemulys
Kreipiamasis skriemulys C40
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Gofruotas vamzdis - Bellows

54
Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 06081/95405-0 • Fax: 95405-24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

55
Philipp-Reis-Str.3 • 61267 Neu-Anspach • Telefon: 06081/95405-0 • Fax: 95405-24 • info@v-t-s.de • http://www.v-t-s.de

PAVADINIMAS
Gofruotas vamzdis, skermuo 610 mm,
medžiaga: neopreno hipalonas
Gofruotas vamzdis, skermuo 610 mm,
medžiaga: maistinės klasės poliesteris
Gofruotas vamzdis, sk. 610 mm, kevlaras
Gofruotas vamzdis, skermuo 410 mm,
medžiaga: neopreno hipalonas
Gofruotas vamzdis, skermuo 410 mm,
medžiaga: maistinės klasės poliesteris
Gofruotas vamzdis, sk. 410 mm, kevlaras
Apkaba, skersmuo 610 mm
Apkaba, skersmuo 410 mm
Kėlimo trosas
Kabelio kreipiamasis sraigtas
Sraigtas šešiakampe galvute M12x60
Poveržlė 12x36
Guminė poveržlė 28x13x3
Užsifiksuojanti veržlė M12
Įtempimo prietaisas
AISI įtempimo prietaisas
Didelio stiprumo varžtas M12x30
Didelio stiprumo varžtas M12x60
Mažas geležinis kūgis
Mažas poliuretanu dengtas kūgis
AISI 304 mažas kūgis
AISI 316 mažas kūgis
Hardox mažas kūgis
Didelis geležinis kūgis
Didelis poliuretanu dengtas kūgis
AISI 304 didelis kūgis
AISI 316 didelis kūgis
Hardox didelis kūgis
Užsifiksuojanti veržlė M8
Poveržlė, skersmuo 8 mm
Jungiamoji grandiė
Veržlė M8
Didelio stiprumo varžtas M8x35
Geležinis kūgis, skersmuo 400
AISI 304 kūgis, skersmuo 400
AISI 316 kūgis, skersmuo 400
Hardox kūgis, skersmuo 400
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Antgalis iškrovimui į autocisternas
- Tanker terminal
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PAVADINIMAS
Rotacinis lygio jutiklis 24-48 V AC
Rotacinis lygio jutiklis 115-230 V AC
Rotacinis lygio jutiklis 24 V AC
Ilgos šakutės vibracinis lygio jutiklis
Trumpos šakutės vibracinis lygio jutiklis
Talpinis lygio jutiklis
Geležinis lygio jutiklio kūgis autocisternai
Poliuretaninis lygio jutiklio kūgis autocisternai
AISI 304 lygio jutiklio kūgis autocisternai
AISI 316 lygio jutiklio kūgis autocisternai
Hardox lygio jutiklio kūgis autocisternai
Lygio jutiklio elektros kabelis
Geltonas guma dengtas geležinis iškrovimo
antgalis
Gofruotas vamzdis iš neopreno hipalono su
apsauga nuo dulkių sklaidos
Gofruotas vamzdis iš maistinės klasės
poliesterio su apsauga nuo dulkių sklaidos
Gofr. vamz. iš kevlaro su aps. nuo dulkių skl.
Gofruoto vamzdžio iš neopreno hipalono su
apsauga nuo dulkių sklaidos dideli kūgiai
Gofr. vamzdžio iš maistinės klasės poliesterio
su apsauga nuo dulkių sklaidos dideli kūgiai
Gofruoto vamzdžio iš kevlaro su apsauga nuo
dulkių sklaidos dideli kūgiai
Geležinis kūgis su apsauga nuo dulkių skl.
Poliuretano kūgis su apsauga nuo dulkių skl.
AISI 304 kūgis su apsauga nuo dulkių sklaidos
AISI 316 kūgis su apsauga nuo dulkių sklaidos
Didelis geležinis kūgis su aps. nuo dulkių skl.
Didelis poliuretano kūgis su aps. nuo dulkių skl.
Didelis AISI 304 kūgis su aps. nuo dulkių skl.
Didelis AISI 316 kūgis su aps. nuo dulkių skl.
Apkaba 610 mm
Neopreno hipalono apsaugos nuo dulkių
gaubtas 610 mm
Maistinės klasės poliesterio apsaugos nuo
dulkių gaubtas 610 mm
Kevlaro apsaugos nuo dulkių gaubtas 610 mm
Geležinis ILV laikiklis
AISI 304 ILV laikiklis
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