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1 Svarbi informacija

1.1 Taikymo sritis

Ši instrukcija galioja šioms mašinoms:

Tipas Pavadinimas
LAAB Universali valymo mašina

TAS/TS 152A-2

TAS/TS 153A-1

1.2 Kiti taikytini dokumentai

Toliau išvardyti dokumentai yra neatskiriamos šios naudojimo instrukcijos dalys:

Pavadinimas Identifikacinis numeris
Variklis su reduktoriumi Žr. gamintojo dokumentaciją.

1.3 Kontaktai

► Jei kiltų klausimų, susisiekite su atsakinga „Bühler“ įmonių grupės atstovybe.
Žr. www.buhlergroup.com.

► Išsaugokite šią instrukciją.
► Išsaugokite mašinos numerį.

1.3.1 Adresas

Bühler GmbH
Grain Logistics
D-92339 Beilngries, Deutschland
T +49 8461 701 0
F +49 8461 701 333
grain-logistics@buhlergroup.com

1.3.2 Atsiliepimai apie šią instrukciją

Pageidavimus ir pasiūlymus, susijusius su šia instrukcija, siųskite adresu
technical.documentation@buhlergroup.com.

1.4 Darbuotojų kvalifikacija

1.4.1 Mechanikai

Su mechaniniais įrenginiais dirbantys asmenys turi turėti specialų techninį išsila-
vinimą arba turi būti baigę gamintojo mokymus.
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1.4.2 Elektrikai

Su elektros įrenginiais dirbantys asmenys turi turėti specialų techninį išsilavinimą
arba turi būti baigę gamintojo mokymus.

1.4.3 Suvirintojai

Prie įrenginių suvirinimo darbus atliekantys asmenys turi turėti specialų techninį
išsilavinimą.

1.4.4 Bühler techninės priežiūros tarnybos personalas

Tai – gamintojo personalas, atliekantis montavimo, paleidimo ir įvairius techninės
priežiūros darbus ir šiems darbams vadovaujantis.

1.4.5 Eksploatuotojo techninės priežiūros tarnybos personalas

Techninę priežiūrą ir remontą atliekantys asmenys turi turėti specialų techninį iš-
silavinimą arba turi būti baigę gamintojo mokymus.

1.5 Instrukcijoje naudojami tipografiniai elementai

1.5.1 Įspėjimų paaiškinimas

PAVOJUS

Pavojaus rūšis ir šaltinis.
Pavojus, dėl kurio patiriama mirtinų arba sunkių sužalojimų.
► Nuo pavojaus apsisaugoti skirtos priemonės.

ĮSPĖJIMAS

Pavojaus rūšis ir šaltinis.
Pavojus, dėl kurio gali būti patiriama mirtinų arba sunkių sužalojimų.
► Nuo pavojaus apsisaugoti skirtos priemonės.

ATSARGIAI

Pavojaus rūšis ir šaltinis.
Pavojus, dėl kurio gali būti patiriama sužalojimų.
► Nuo pavojaus apsisaugoti skirtos priemonės.

DĖMESIO

Pavojaus rūšis ir šaltinis.
Pavojus, dėl kurio gali būti patiriama materialinės žalos.
► Apsisaugoti nuo materialinės žalos skirtos priemonės.
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2 Sauga

2.1 Techninė būklė

Eksploatuojant netinkamos būklės mašiną neužtikinama jos sauga, veikimas ir
parengtis naudoti.

► Eksploatuokite tik nepriekaištingos būklės mašiną.
► Laikykitės techninės priežiūros darbų plano.
► Naudokite tik atsarginių dalių kataloge nurodytas atsargines dalis.
► Pasikeitus mašinos veikimui, patikrinkite, ar neatsirado jos gedimų.
► Gedimus nedelsdami pašalinkite.
► Mašinos nemodifikuokite, nerekonstruokite arba nekeiskite savo nuožiūra.

2.2 Darbuotojų kvalifikacija

Nekvalifikuotas personalas gali neatpažinti rizikos, todėl jam kyla didesnis pavo-
jus.

► Vykdyti montavimo instrukcijoje aprašytus darbus paveskite tik kvalifikuotam
techniniam personalui.

► Įsitikinkite, ar darbuotojai laikosi naudojimo vietoje galiojančių saugą darbe
reglamentuojančių teisės aktų ir taisyklių reikalavimų.

► Nustatykite atsakomybę už vykdomus darbus ir supažindinkite darbuotojus.
Raktus ir slaptažodžius patikėkite tik įgaliotiems darbuotojams.

2.3 Apsaugos priemonės nuo netikėto įrenginio paleidimo

Mašinai netikėtai įsijungus gali būti sunkiai sužalojami prie jos dirbantys asme-
nys.

► Apsauginį jungiklį nustatykite į padėtį „0“ ir užblokuokite.
► Ištraukite ir turėkite su savimi raktą.

2.4 Saugos įtaisai

Naudojant neveikiančius saugos įtaisus kyla pavojus asmenims.

► Prieš pradėdami eksploatuoti mašiną įsitikinkite, ar veikia visi saugos įtaisai.

2.5 Saugos ženklai

Jei saugos ženklai yra neįskaitomi, kyla pavojus asmenims.

► Neįskaitomus saugos ženklus pakeiskite.
► Saugos ženklų nenuimkite ir neuždenkite.
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2.6 Saugi darbo aplinka

2.6.1 Pavojus paslysti ir užkliūti

Dėl slidžių paviršių, užkliuvus ir nugriuvus gali įvykti sunkių nelaimingų atsitikimų.

► Pasirūpinkite, kad koridoriai, rankenos, pakopos, kopėčios, pakylos ir turėklai
būtų švarūs bei nesutepti tepalu ar alyva.

► Nelipkite ant mašinos arba nedėkite ant jos daiktų. Lipkite tik ant numatytų
pakopų ir pakylų.

► Avėkite apsauginius batus neslidžiais padais.

2.6.2 Siurbimas

Dujos ir dulkės kenkia sveikatai ir eksploatuojant mašina dėl jų gali susidaryti
pavojingų situacijų.

► Mašinai veikiant siurbimo įtaisus laikykite įjungtus ir jų nenuimkite.
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3 Transportavimas

3.1 Sauga

3.1.1 Kabantis krovinys

Krentantys kroviniai gali sunkiai sužeisti.

► Naudokite tik tvarkingas ir pakankamos keliamosios galios kėlimo priemones.
► Krovinius tvirtinkite laikydamiesi nurodymų.
► Neikite ir nebūkite po kabančiu kroviniu.
► Įsitikinkite, ar pavojingoje zonoje nieko nėra.

3.2 Simboliai ant pakuotės

(1) (2) (4)(3) (5)

Pav. 3.1 Simboliai ant pakuotės

(1) Viršus (4) Dūžta
(2) Saugoti nuo drėgmės (5) Tvirtinti čia
(3) Svorio centras

► Atkreipkite dėmesį į simbolius ant pakuotės.

3.3 Tiekiamo komplekto tikrinimas

► Patikrinkite pristatytą komplektą pagal važtaraštį.
► Praneškite apie trūkstamas dalis ir transportuojant atsiradusius trūkumus. Žr.

puslapį 3, skyrių „Kontaktai“.

3.4 Laikymas iki eksploatavimo

► Atkreipkite dėmesį į simbolius ant pakuotės.
► Mašiną ir jos dalis laikykite originalioje pakuotėje iki pat montavimo pradžios.
► Įrenginio nelaikykite lauke.
► Saugokite įrenginį nuo blogo oro poveikio.
► Venkite temperatūros svyravimų.
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4 Montavimas

4.1 Įrengimo vietos paruošimas

► Kiek reikia vietos, kokios angos grindyse, kontaktiniai paviršiai ir grindų kelia-
moji galia reikalinga, nustatykite pagal atskirą dokumentaciją.

► Užtverkite zoną, kurioje atliekami montavimo darbai, kad į ją nepatektų
neįgalioti asmenys.

► Apsaugokite darbo sritį, pvz., kad joje nebūtų objektų, už kurių galima užkliū-
ti.

► Pasilikite pakankamai vietos montavimo ir nustatymo darbams atlikti.

4.2 Pastatykite sietines su stovu ir aspiraciniu kanalu

Svarbu Įsitikinkite, kad mašina išlygiuota horizontaliai. 

1. Pastatykite sietinę (1) su stovu (2) ir vertikaliu pneumatiniu atskyrikliu (3).

(1) (2) (3)

8
LAAB-20105-1-1602-lt-LT
Skyrius 4 Montavimas



Svarbu Variklio atramą išlygiuokite gulsčiuku. 

2. Įstatykite variklio atramą.

(6) (7)(4) (5) (8)

► Į variklio veleną įsukite žiedinį varžtą M10 (6).
► Nustatykite variklio atramos (7) padėtį, naudodami tinkamą kėlimo prie-

monę.
► Variklio atramą pritvirtinkite 6 varžtais (4).
► Trapecinius diržus (5) uždėkite ant varančiojo rato, elektrinio variklio

stabdį atleiskite, nuspausdami svirtį (8). Trapeciniai diržai yra pavaros
karteryje.

► Nuimkite kėlimo priemones ir žiedinius varžtus.

3. Įmontuokite trapecinį diržą.

(11)(9) (10) (12)

► Atlaisvinkite 4 varžtus (12).
► Atsukite (10) kontrveržles.
► Trapecinius diržus (9) įtempkite, priverždami varžtus (11).
► Priveržkite antveržles „10“.
► Priveržkite 4 varžtus (12).
► Patikrinkite varantyjį ratą, jei reikia, pakoreguokite variklio atramos aukštį.
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4. Priveržkite dangtį (13) 4 varžtais (14).

(13) (14)

5. Įstatykite laido kreipiančiąją variklio laidui.

4.3 Uždėkite oro detalę

1. Prie krano užkabinkite įleidimo dalį ir atskyriklį (1) ir uždėkite ant apatinio rė-
mo iki atramos (2).

(2)

(1)

2. Įstatykite varžtus ir priveržkite tvirtai ranka.
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3. Sujunkite nuvedimo gaubtą (3) ir atskyriklį.

(3)

(4)

4. Įstatykite varžtus (4) ir priveržkite tvirtai ranka.
5. Priveržkite visus oro detalės varžtus.

4.4 Uždėkite TS modelio gaubtą

1. Gaubtą (1) uždėkite iki apatinio rėmo atramos (2).

(1)

(2)

2. Gaubtą sujunkite varžtais su apatiniu rėmu.

LAAB-20105-1-1602-lt-LT
Skyrius 4 Montavimas 11



4.5 Išimkite apsauginius transportavimo įtaisus

1. Nuo (1) išimkite abu apsauginius transportavimo įtaisus.

(2)

(1)

2. Gale (2) išimkite abu apsauginius transportavimo įtaisus.

4.6 Įstatykite virpančio kontūro relę

Svarbu Virpančio kontūros relės strypas yra pagrindinės plokštės angos centre. 

1. Standartinė konstrukcija:

(5)(6)

(1)

(4)

(2)
(3)

► Pagrindinę plokštę (5) prie sietinės pritvirtinkite 2 varžtais (6).
► Virpančio kontūro relę (4) prie kampuočio (3) pritvirtinkite 4 varžtais (2).
► Kampuotį su virpančio kontūro rele pritvirtinkite prie stovo.
► Per esančius kanalus išvedžiokite elektros laidyną.
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2. Virpančio kontūro relė su indukciniu jutikliu:

(5)(6)

(1)

(4)

(2)

(3)

► Pagrindinę plokštę (5) prie sietinės pritvirtinkite 2 varžtais (6).
► Kampuotį (2) prie stovo pritvirtinkite 2 varžtais (1) ir 2 veržlėmis (4).
► Prie kampuočio pritvirtinkite virpančio kontūro relę (3).
► Per esančius kanalus išvedžiokite elektros laidyną.

3. Patikrinkite, ar prie priekinio gaubto tinkamai pritvirtintas atsvaras (9). Jei rei-
kia, pareguliuokite fiksavimo varžtais (8).

(8)

(9)
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4. Sumontuokitre reguliavimo įtaisą.

(14)

(11)

(10)

(13)

(12)

► Sumontuokite reguliavimo įtaiso (13) gaubtą.
► Sumontuokite reguliavimo įtaisą, vėtymo įrenginį ties pakrovimo

anga (10) ir (12).
► Sumontuokite reguliavimo įtaisą, vėtymo įrenginį tis iškrovimo anga (11)

ir (14).
► TS modelyje šio gaubto nėra.

5. Atlikite virpančio kontūro relės veikimo patikrą.
6. Įsitikinkite, kad visi varžtai yra priveržti.
7. Patikrinkite, ar sijotuvo pakrovimo angoje guminės tarpinės yra 2 mm atstu-

mu.
8. Patikrinkite, ar vertikaliame pneumatiniame atskyriklyje guminės tarpinės yra

2 mm atstumu.
9. Patikrinkite, ar mašina gali laisvai svyruoti.
10. Įsitikinkite, kad įstatyti visi sietai.
11. Paleiskite bandomuoju režimu.
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