
ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендації від ТОВ “ТНК-БУД”

Перед використовуванням обов’язково прочитайте інструкцію до кінця
і ознайомте водія автонавантажувача!
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Ніколи не робіть перевірку і ремонт методами, які не описані в цьому посібнику.
Ремонт повинен робитись на твердій і рівній дорозі.

Підготовка до ремонту
Наступну роботу слід проводити за винятком деяких особливих випадків.

 Поставте робочий пристрій на землю, як показано на малюнку.
 Усі робочі важелі повинні бути встановлені в середнє положення.
 Потягніть стоп-важіль гальма.
 Встановіть накладки спереду та позаду шин.
 Заблокуйте передню і задню рами за допомогою запобіжного важеля.

Лічильник робочих годин:
Перевіряйте показання на лічильнику кожен день, щоб побачити, коли час обслуговування прийде.
Запасні частини Haihong:
Для проведення технічного обслуговування і заміни візьміть зазначені запасні частини з переліку
запасних частин.

Масло Haihong:
Використовуйте масло та мастило, рекомендовані Haihong (вибирайте масло і мастило з відповідною
в'язкістю в залежності від температури навколишнього середовища).

Промивна рідина:
Використовуйте вікно-миючу рідину для автомобілей (не допускайте попадання бруду).

Використовуйте чисте масло і мастильні матеріали:
Зберігйте чистоту масляного бака й мастильного бака. Використовуйте чисте масло і мастило. Не
допускайте попадання домішок в масло і мастильні матеріали.
Тримайте машину в чистоті:
Підтримка машини в бруді легко може завдати неприємностей. Крім того, слід зазначити, що
мастильний ніпель, вентиляційна пробка та масляна лінійка повинні бути чистими та без домішок.

Зверніть увагу на масло і воду з високою температурою:
Небезпечно зливати масла і охолоджуючої рідини високої температури і виймати сітчастий масляний
фільтр, коли двигун щойно зупинився. Це повинно бути зроблено, коли двигун охолоне. Відповідна
температура для зливу масла 20 - 40 ℃. Якщо вона нижче, ніж ця температура, вона повинна бути
нагріта до зазначеного діапазону може виснажити потім виконуватися без нього.

Перевірте відпрацьовані масло і масляний фільтр:
Після того, як масло і масляний фільтр замінені, перевірка масло і сітчастий фільтр, щоб побачити,
якщо існують металеві зерна або інші домішки. Якщо вони існують у великій кількості, зверніться до
дилера вашого Haihong в.

Паливо Сито:
Якщо паливний фільтр поставляється, не брати його при додаванні палива.

Зміна нафти:
Замінити масло на місці, де є менше пилу, щоб запобігти забрудненню навколишнього середовища.
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Запобіжні заходи:
При проведенні робіт з обслуговування, зверніть увагу на всі запобіжні заходи.

Керівництво по зварюванню:
· Відключить пусковий вимикач двигуна.
· Ви не можете використовувати напругу більше 200Вт безперервно.
· Відстань між зоною зварювання і заземлюючим кабелем повинно бути не більше 1 м.
· Уникайте потрапляння кільця ущільнювача і підшипників між зварювальною поверхнею і кабелем
заземлення.
· Ніколи не зварюйте сталеву трубу з паливом або машинним маслом.
· Відкачати штекер кабелю управління в вариаторе швидкості.
Протипожежні:
Використання чистого агента або легке масло, яке не запалюється для очищення деталей. Чи не
наближайтеся іскрою або дим.
Для очищення деталей використовуйте чистий засіб або не легкозаймисте масло. Не наближайтеся
до іскри або диму.

Ущільнювальна поверхня:
При заміні кільця ущільнювача або ущільнювальної подушки очистіть поверхню ущільнення і замініть
її новим кільцем ущільнювача або ущільнювальної подушкою. При складанні, встановіть їх в
правильне положення

Перевірте раму:
При роботі в скелястій місцевості перевіряйте раму на наявність пошкоджень, болтів і гайок на
предмет їх ослаблення, тріщин, зносу і пошкоджень.
Увага до збирання:
Ніколи не розпиляйте тепло на радіатор.
Не допускайте попадання бризок води на електричні пристрої.

Перевірте До і після роботи:
Перед роботами з брудом, дощовим полем, сніговим покривом або морським берегом перевірте
герметичність різьбової пробки і клапана. Щоб уникнути утворення іржі очищайте навантажувач
відразу після закінчення робіт.
Залийте більше мастила, ніж зазвичай, якщо робочий прилад занурили у воду, заповнюйте мастила
кожен день.
У зв'язку з поганими умовами роботи слід скоротити час технічного обслуговування і часто
замінювати мастильні речовини.

В умовах сильної пилу:
При роботі в умовах сильної запиленості слід враховувати наступні моменти:
- Перевірте, чи не заблоковано пиловловлювальний індикатор повітряного фільтра. Очищайте
повітряний фільтр якомога частіше.
- Часто очищайте сердечник радіатора, щоб уникнути засмічення.
- Часто очищайте і замінюйте паливний фільтр.
- Очистіть електричні пристрої, особливо пусковий двигун і генератор, щоб уникнути пилу, яка може
бути там зібрана.

Уникайте змішування масел:



Ніколи не використовуйте змішане масло різних марок. Якщо у вас є тільки один вид масла, який
відрізняється від використовуваного, замініть його повністю
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Використовуйте запасні частини Haihong.
При заміні або заправці масла не використовуйте масло інших моделей.

За винятком особливих випадків, зазвичай масла можуть використовуватися у відповідності з
наступною таблицею:

ВИДИ РІДИН

ПУНКТ ВИД РІДИНИ
Машинне масло в
двигуні

Meifu 1300 (SAE15W-40-CD)

Швидкість варіатора № 8 Гідравлічне масло для водіння (No. 8 Hydraulic Driving Oil)
Мости (передній і
задній)

Meifu 1330 (при заміні масла використовуйте
одне масло, два види різних масел змішувати не
можна)

Робочий масляний бак GB11118.1-94
Мінеральне масло або
синтетичне вуглеводневе
гідравлічне масло (L-НМ)

Сильні
морози

22

Взимку 32
Влітку 46

Штифти і осі GB / T5671-1995 універсальна літієва основа
мастила
SH / T0380-1992 з'єднання літієвої основи
мастила

ZL-2H
ZL-3H

Паливо
GB252-1994
легкий дизель

Сильні
морози

-35 -50

Взимку -20 -10
Влітку -10

Тепловий радіатор Meifu Antifreeze Liquid (антифризова рідина)



18.1 Загальні відомості про масла, паливо та охолоджуючої рідини

18.1.1 Масла

- Масла завжди використовуються в двигуні і в усіх робочих пристроях. Їх легко зіпсувати через погані
умови експлуатації (висока температура і високий тиск). При використанні масел слід строго
дотримуватися інструкції по експлуатації та технічного обслуговування. Навіть якщо масла чисті, їх все
одно слід регулярно замінювати.
- Масла подібні крові в організмі людини, тому необхідно подбати про те, щоб в них не потрапляли
сторонні домішки (вода, металеві зерна, пил і т.д.).
Більшість неприємностей викликано нечистотою масел. Слідкуйте за тим, щоб при заміні або
заправці масел в них не потрапляли домішки.

- Ніколи не використовуйте масла інших марок і класифікацій.

- Переконайтеся в тому, що масло залито відповідно до заданої кількості
При заправці більшої або меншої кількості масла можуть виникнути неполадки.

- Якщо масло у всіх робочих пристроях не чисте, можливо, потрапила вода або повітря. Ви можете
зв'язатися з вашим Haihong дилером.

- При заміні масла слід також замінити відповідний сітчастий фільтр.

- Рекомендується проводити регулярний аналіз масел для перевірки умов праці. Якщо ви
сподіваєтесь на це, ви можете зв'язатися з вашого дилером Haihong, щоб отримати відносне технічне
обслуговування.
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18.1.2 Паливо
- Паливний насос є важливою деталлю обладнання і не може нормально працювати, якщо вода або

бруд змішуються з паливом.
- Дотримуйтесь особливої   обережності, щоб не допускати змішування домішок при заміні або

додаванні палива.
- При використанні палива необхідно строго дотримуйтесь вказівок керівництва по експлуатації та

технічного обслуговування.
Так як масло легко конденсується при низькій температурі (особливо нижче -15 ℃), дуже важливо

змінювати паливо в залежності від температури навколишнього середовища.
- Щоб уникнути конденсації вологого повітря в воду і потрапляння його в паливний бак, його

необхідно заправляти кожен день.
- Злийте осад і воду з паливного бака перед запуском двигуна та через 10 хвилин після заправки

паливом.
- Якщо паливо не всмоктується при запуску двигуна відразу після заміни сітчастого фільтра, необхідно

видалити повітря в трубопроводі.

18.1.3 Система охолодження

Так як річкова вода містить багато кальцію і інших домішок, в разі її використання накип води може
заблокувати двигун і радіатор, щоб знизити радіаційну функцію і викликати високу температуру
масла.

Не використовуйте непитну воду.



- При використанні антифризу дотримуйтесь заходів безпеки, зазначені в керівництві з експлуатації та
технічного обслуговування.

- Коли навантажувач поставляється, охолоджувальною рідиною є антифриз Meifu Antifreeze Liquid
або Suzhou модель YX-III -45 ℃ вищого класу антифриз для автомобілів.

Цей вид антифризу ефективний для запобігання корозії системи охолодження.
Цей вид антифризу рідини може використовуватися протягом 2 років або 4000 годин безперервно, а
також може бути використаний в тропічній зоні Дін.
- Антифриз є легкозаймистою рідиною, тому нехай вона ніколи не буде близько до вогню.
Концентрація використовуваної антифризової рідини повинна грунтуватися на температурі

навколишнього середовища.
Докладний метод змішування див. В розділі "24.2.2 Чистота всередині системи охолодження".
- Якщо двигун перегрівся, перед додаванням охолоджуючої рідини дайте двигуну охолонути.
- Якщо рівень охолоджувальної рідини в двигуні занадто низький, це може привести до перегріву і

корозії системи охолодження.

18.1.4 Мастило

- Мастило може запобігти деформації і шум у місці з'єднання.
- При капітальному ремонті слід обробляти з'єднувальні деталі (наприклад, сполучну муфту та муфту),

не зазначені в розділі "Технічне обслуговування". Вони не потребують мастило. Якщо деякі деталі
не є гнучкими через тривале використання, заповніть, будь ласка, мастило.

- При заправці мастильним матеріалом протріть переповнене мастило. Так як мастило, змішане з
піском і брудом, може прискорити знос сполучних деталей, необхідно дотримуватися особливої
  обережності, щоб видалити їх у разі виявлення.
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18.1.5 Зберігання нафти і палива

- Не допускайте змішування в них води, бруду та інших забруднень.
- Якщо масло в бочці повинно зберігатися протягом тривалого часу, його слід розміщувати так, щоб

отвір для заливки був збоку (щоб уникнути попадання вологого повітря).
Якщо бочкоподібне масло поміщається на вулицю, необхідно встановити водонепроникний кожух

або прийняти інші захисні заходи.

18.1.6 Фільтр

 Сітчастий фільтр є дуже важливою частиною безпеки. Він може запобігти потраплянню
домішок і опадів з паливом в важливий пристрій і спричинити несправності.

 Регулярно замінюйте всі фільтри. Докладні процедури можна подивитися в керівництві по
експлуатації та технічного обслуговування.

 При поганих робочих умовах, необхідно замінювати фільтри протягом короткого періоду часу,
грунтуючись на властивостях масел і палива (вміст сірки).

 Не використовуйте сітчастий фільтр після його очищення (фільтрувальна решітка). Його слід
замінити на новий.

 При заміні нового фільтра - перевірте, чи не заблоковано старий фільтр металевими
частинками. Якщо це так, будь ласка, зв'яжіться з дилером Haihong.

 Не виймайте фільтр і його насадки до тих пір, поки вони не будуть використані.
 Переконайтеся, що ви використовуєте оригінальний фільтр Haihong і насадки.



18.2 Загальні відомості про електричну систему

 Якщо електричні дроти мокрі або розірвана ізоляція - електрична система буде пропускати
електрику, щоб викликати небезпеку.

 Відносне технічне обслуговування по відношенню до електричної системи: 1) Перевірте
герметичність шківного ременя вентилятора; 2) Перевірте пошкодження шківного ременя; 3)
Перевірте висоту електроліту в акумуляторних батареях.

 Не знімайте встановлені електричні деталі.
 Не дозволяється збільшувати кількість електричних частин, крім тих, які передбачені Haihong.
 Зберігайте електричну систему в сухому стані, коли очищаєте всю машину від дощу.
 При роботі на узбережжі ретельно очищайте електричну систему, щоб уникнути корозії.
 Резервне джерело живлення ніколи не повинно підключатися до запобіжників, пускових

вимикачів і акумуляторних батарей.19: Список витратних матеріалів

Витратні матеріали, такі як серцевина сітчастого фільтра, картридж повітряного фільтра, сполучна
кромка болтів і т.д. повинні бути замінені в період регулярного технічного обслуговування і зносу.

Правильно замінюйте витратні матеріали за принципом економічності використання навантажувача.

У ньому повинні використовуватися насадки Haihong вищої якості (список насадок наведено нижче).

S / N КОД Назва Технічні
характеристики

БЛОК КІЛЬКІСТ
Ь

ВИСТУПИ

1 GB235-76 кільце
ущільнювача

8 × 1.9 частина 4

2 11 × 1.9 частина 17
3 14 × 2,4 частина 6
4 16 × 2,4 частина 2
5 20 × 2,4 частина 4
6 31 × 3.5 частина 4
7 32 × 3,1 частина 2
8 36 × 3.5 частина 1
9 38 × 3,5 частина 3
10 40 × 3,5 частина 2
11 41 × 3.5 частина 4
12 44 × 3,5 частина 5
13 48 × 3.5 частина 1
14 GB3452.1

-93
кільце
ущільнювача

30 × 3,55 частина 2

Назва БЛОК КІЛЬКІСТЬ SEE REMARKE В Datails
Відбивач набір 2
Робочий одяг набір 1 Верхній зовнішній одяг



20: Використання палива, охолоджувальної рідини і мастила на основі іонів температури
навколишнього середовища

Вибирайте правильно паливо, охолоджувальну рідину і мастило.

пристрій
Тип

середови
ща

Температура навколишнього середовища
-32 -4 14 32 50 68 86 104 122F
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 З

Об’єм масла

Накопиче
ний об’єм

Додатков
ий об’єм

Нижній
корпус
двигуна Машинне

мастило

19L 19LSAE15W-40

коробка
передач 45L 45L8 # Гідравлічні машинне масло

гідравліч
на
система

GB1111.1-94
мінеральне масло
або синтетичне
вуглеводневе
гідравлічне масло (L-
НМ)

сильні
морози 22

Взимку 32

220L 220L
Влітку 46

міст Meifu 1330 37L 37L
-

гальмівне
масло 2 × 1.5L 2 × 1.5LSAE 10W

Шплінт
осі мастило

GB/T5671-1995
універсальне
літієве - базове
мастило
SH/T0380-1992
складне літієве -
базове мастило

Взимку ZL-2H

- -

Влітку ZL-3H

Паливний
бак дизель GB252-1994

легкий дизель

сильні
морози -35 -50

Взимку -20 -10

Влітку -10 300L 300L

Система
охолодже
ння

води заповніть антифриз 20L -

Примітки:
При вмісті сірки в паливі нижче 0,5% слід провести її заміну в передбачений в керівництві термін
обслуговування.

При вмісті сірки в паливі більше 0,5%, її заміну слід проводити відповідно до наступної таблиці.

Вміст сірки в паливі Період заміни
0,5-1,0% 1/2періоду обслуговування
вище, ніж 1,0% 1/4періоду обслуговування



20: Використання палива, охолоджувальної рідини і мастила на основі іонів температури
навколишнього середовища

· Коли температура навколишнього середовища нижче 0 ℃, воно повинно бути забезпечено, що
масло SAE 10W-30 і SAE 15W-40 використовують рівномірну температуру в денний час є високою,
ніж 10 ℃.

· Моторне масло повинне бути CF4 з API класу. Якщо використовуються CE і CD масла API класу, то
замініть період повинен бути зменшений на половину.

Загальний обсяг: це означає, що масло у всіх частинах і трубопроводах.
Додатковий об'єм: під час технічного обслуговування для макіяжу та перевірок, масло повинне бути
доповнений в систему.

SAE: Суспільство автомобільної техніки
API: Американський нафтовий інститут

 При температурі навколишнього середовища нижче 0 ℃ слід переконатися, що SAE 10W-30 і
SAE 15W-40 використовуються навіть при денній температурі вище 10 ℃.

 Моторне масло повинне бути CF4 класу API. При використанні масел CE і CD класу API термін
заміни повинен бути скорочений наполовину.

Загальний об’єм: це означає масло у всіх деталях і трубопроводах.
Додатковий об'єм: під час проведення техобслуговування і перевірки масло повинно бути додано в
систему.

21: Стандартний момент затяжки болтів і гайок

21.1 Короткий огляд використаних інструментів

Інструменти, перераховані в таблиці, прикріплені до верстата:

S/
N

Код Назва Технічні данні
Оди
ниц
я

Кількість Примітки

1 GB1432-78
Викрутка з дерев'яною
ручкою з плоскою
головкою

100 × 6 мм
шт

1

2 GB1432-78
Викрутка з дерев'яною
ручкою з плоскою
головкою

150 × 10 мм
шт

1

3 GB1433-78 Хрестова викрутка з
дерев'яною ручкою 100 × 5 мм шт 1

4 GB6295.1-86 плоскогубці 180 мм шт 1

5 GB4388-84 Гайковий ключ (11 штук) 6 ~ 32 мм шт 1

7 GB4388-84 Двосторонній гайковий
ключ 5,5 × 7 мм шт 1

8 GB4388-84 Двосторонній гайковий
ключ 32 × 36 мм шт 1

9 GB4388-84 Двосторонній гайковий
ключ 41 × 46 мм шт 1

10 GB4440-84 Регульований гайковий 300 × 36 мм шт 1



ключ

11 GB5356-85 Головний ключ (7 шт) 3 ~ 17 мм набір 1

12 SG216-80 Круглоголовий молоток 0,66 кг шт 1

13 WZ40.29.5.1 Торцевий ключ (27 ~ 36) набір 1

14 Гніздовий ключ (24 шт) 10 ~ 32 мм набір 1

15 Мастильний пістолет
високого тиску

шт 1

16 Манометр для шин 0 ~ 0,8 МПа шт 1

17 Кутова щелепу для
фіксуючого кільця 175 мм шт 1

18 Пряма щелепу для
фіксуючого кільця 175 мм шт 1

Якщо будь-які інструменти в наведеному вище списку пошкоджені, ви можете придбати у вашого
дилера Haihong.

21: Стандартний момент затяжки болтів і гайок

21.2 Таблиця крутного моменту

кл
ас

м
іц
но

ст
і

бо
лт
и

Номінальний діаметр болта мм

6 8 10 12 14 16 18 20

Момент затяжки Нм

4,6 4-5 10-12 20-25 36-45 55-70 90-110 120-150 170-210
5,6 5-7 12-15 25-32 45-55 70-90 110-140 150-190 210-270
6,8 7-9 17-23 33-45 58-78 93-124 145-193 199-264 282-376
8,8 9-12 22-30 45-59 78-104 124-165 193-257 264-354 376-502
10,9 13-16 30-36 65-78 110-130 180-210 280-330 380-450 540-650
12,9 16-21 38-51 75-100 131-175 131-175 326-434 448-597 635-847

кл
ас

м
іц
но

ст
і

бо
лт
и

Номінальний діаметр болта мм

22 24 27 30 33 36 39

Момент затяжки Нм

4,6 230-190 300-377 450-530 540-680 670-880 900-1100 928-1237
5,6 290-350 370-450 550-700 680-850 825-1100 1120-1400 1160-1546
6,8 384-512 488-650 714-952 969-1293 1319-1759 1694-2259 1559-2079
8,8 512-683 651-868 952-1269 1293-1723 1759-2345 2259-3012 2923-3898
10,9 740-880 940-1120 1400-1650 1700-2000 2471-3298 2800-3150 4111-5481
12,9 864-1152 1098-1464 1606-2142 2181-2908 2968-3958 3812-5082 4933-6577



22: Регулярна заміна ключових компонентів безпеки

Для забезпечення безпеки навантажувача в процесі експлуатації, замовник повинен продовжувати
регулярне технічне обслуговування. Крім того, для подальшого підвищення безпеки, замовник
повинен регулярно замінювати перераховані в таблиці деталі, так як ці деталі дуже важливі в області
безпеки і пожежної безпеки.

Матеріали, з яких виготовлені ці деталі, з часом зношуються або схильні до корозії. Проте, ці деталі
повинні регулярно замінюватися, незважаючи на умови їх застосування. Необхідно забезпечити їх
експлуатаційні характеристики.

Якщо термін заміни не закінчується, але виявлені аномалії в роботі, їх слід замінити негайно.

Якщо шланговий затиск має які-небудь ушкодження, такі як деформація або тріщина, їх слід замінити
разом зі шлангом. При заміні шланга, кільці ущільнювача, подушки ущільнення або деякі інших
деталі також повинні бути замінені. Зверніться до дилера Haihong для заміни ключових захисних
деталей.

Ключові деталі безпеки

S / N Ключові деталі, що підлягають регулярній
заміні кількість Час для заміни

1 Паливний трубопровід (масляний бак - насос
для розпилення масла) 1

Кожні два роки або
4000 годин (в
залежності від того
є першим)

2 Труба повернення палива (насос для
розпилення масла - паливний бак) 1

3 Вихідна труба для палива (між ніпелем) 1

4 Труба повернення масла для
турбокомпресора 5

5 Труба рульового управління (насос - оптимізує
клапан) 1

6
Труба рульового управління (Пристрій

рульового управління - масляний циліндр
рульового управління)

4

7 Труба рульового управління (Оптимізуючий
клапан - робочий насос) 1

8 Труба рульова (Оптимізуючий клапан -
Пристрій рульового управління) 1

9 Труба рульового управління (труба рульового
управління - Труба жорстка) 2

10 Подушка, ущільнююча частина і кільце
ущільнювача циліндра рульового масла 2

11 Гальмівна масловідвідна труба (гальмівний
клапан - переднє гальмо) 2

12 Гальмівна труба (гальмівний клапан - заднє
гальмо) 1



22: Регулярна заміна ключових компонентів безпеки



22: Регулярна заміна ключових компонентів безпеки



23: Графік технічного обслуговування

23.1 Графік технічного обслуговування

Пункти технічного обслуговування
Підтримка перших 100 годин (тільки після перших 100 годин)

Замінити фільтр в коробці передач

Пункти технічного обслуговування
Підтримка перших 250 годин (тільки після перших 250 годин)

Замінити сітку фільтра паливного сітчастого фільтра
Замініть картридж сітчастого фільтра робочої ємності для масла
Перевірте зазор повітряного клапана регулювання двигуна та відрегулюйте

Технічне обслуговування відповідно до вимог
Перевірте, очистіть або замініть картридж повітряного фільтра
Очистіть внутрішню частину системи охолодження
Перевірте рівень масла в коробці передач і заповніть масло
Перевірте рівень масла всередині моста і заливки масла
Очищайте аератор мостового корпусу
Очистіть серцевину радіатора
Замініть зубці скребка
перевірте кондиціонер
Очистіть конденсатор кондиціонера
Злити воду з масло-водяного сепаратора

Перевірка Перед запуском
Перевірте висоту охолоджуючої рідини і води
Перевірте рівень палива і заповнення палива
Перевірте рівень масла в двигуні
Перевірте електричний ланцюг
Перевірка зупинки гальма
Перевірка роботи гальма
Перевірте сирену і зворотний хід зумера
Перевірте лампи
Перевірте колір і звук повітря від двигуна
Перевірте робочу характеристику метрів
Перевірте зазор повороту рульового колеса і робочу функцію рульового
пристрою
Перевірте положення дзеркала заднього виду

Технічне обслуговування через кожні 50 годин
Перевірити тиск шин
Злив води і осаду з паливного бака
Змастити шліц переднього середнього приводного вала (1 місце)

Технічне обслуговування через кожні 100 годин
Перевірте рівень масла в масляному баку
Чистий елемент повітряного фільтра на вході повітря з кондиціонера
Змастіть шарнірний штифт на задньому мосту (3 місця в цілому)

Технічне обслуговування через кожні 250 годин
Замінити моторне масло
Перевірте герметичність ременя на вентиляторі і регулювання генератора



Перевірте чи ослаблені гайки на втулці і підтягніть
Перевірка герметичності ременя компресора кондиціонера
Перевірте висоту рівня електроліту акумуляторних батарей
Змастити
· Шарнірний штифт на скребку (два місця)
· Шарнірний штифт на шатуне скребкового барабана (два місця)
· Шарнірний штифт на масляному циліндрі, що обертається в барабані (два
місця)
Шарнірний штифт на підйомному масляному баку (чотири місця

Технічне обслуговування через кожні 250 годин (продовження)
· Шарнірне місце підйомника (два місця)
· Шарнірний штифт на шатуні скребка (в одному місці)
· Шарнірний штифт на масляному баку рульового управління (чотири місця)

Технічне обслуговування через кожні 500 годин
Замінити сітку фільтра паливного сітчастого фільтра
Замініть картридж масляного сітчастого фільтра коробки передач

Технічне обслуговування через кожні 1000 годин
Замінити масло в коробках передач і очистити фільтр
Очистити аератор коробки передач
Змастити
· Шарнірний штифт на рамі (одне місце)
· Передній ведучий вал (два місця)
· Підтримка переднього приводного валу (один місць)
· Середній провідний вал (два місця)
· Задній провідний вал (двоє місця)
Перевірте кріплення турбокомпресора
Перевірити зазор ротора турбокомпресора

Технічне обслуговування через кожні 2000 годин
Замінити масло в робочому баці і елементи масляного фільтра
Замініть картридж аератора робочої ємності для масла
Замінити масло в бридж корпусі★
Перевірте втому гальмівного диска
Перевірте генератор і запуску двигуна

★ Передбачено обслуговування для заміни масла в мосту обсадної труби через кожні 2000 годин.
Якщо гальмування відбувається так часто і виникає шум, то заміну слід проводити в більш короткі
терміни.

Пункти технічного обслуговування сторінка
Перевірте зазор повітряного клапана регулювання двигуна 3-48
Перевірте віброгасники 3-48
Очистіть і перевірити турбокомпресор 3-48

Технічне обслуговування через кожні 2000 годин
Перевірте водяний насос охолодження 3-48



24: Процедури технічного обслуговування

24.0 Технічне обслуговування з перших 100 годин

· Замінити сітчастий фільтр в коробці передач

24.1 Технічне обслуговування з перших 250 годин

Після запуску на перші 250 годин, новий транспортний засіб повинен підтримуватися наступним
чином:

· Замінити сітку фільтра паливного сітчастого фільтра
· Замінити картридж сітчастого фільтра робочої ємності для масла
· Перевірте зазор повітряного клапана регулювання двигуна

Відомості про заміну і обслуговуванні можна побачити на «Технічне обслуговування через кожні 500
годин і обслуговування через кожні 2000 годин»

24,2 обслуговування відповідно до вимог
24.2.1 Перевірте, очистіть або замініть картридж повітряного фільтра

УВАГА

· Ніколи не чистіть і замінюйте картридж повітряного
фільтра при працюючому двигуні.

· При чищенні картриджа зі стисненим повітрям, одягніть
захисні окуляри

Перевірити
При появі червоного поршня пилового монітора (1) очистіть вузли фільтра..

Очистити або замінити зовнішні елементи
1. Зніміть дросельні гайки ② і ③ кришки, вийміть зовнішній

картридж.
2. Очистіть всередині очищувача повітря.
3. Промити сухим стисненим повітрям (макс. 700 кПа (7 кг / см2)) з

внутрішньої частини картриджа уздовж складеної позначки, а
також промийте всередині і зовні.

1) Після очищення зовнішніх частин видаліть на них
ущільнювальну частина.

2) Замініть зовнішній картридж, якщо він очищався 6 раз
або використовувався більше 1 року, а також замініть
внутрішній картридж.

3) Якщо індикатор пилу блимає при використанні зовнішнього картриджа
після очищення, то всі зовнішні і внутрішні картриджі повинні бути замінені,
незалежно від того, чи був зовнішній картридж очищений 6 раз чи ні.
4) Перевірте, чи не затягнуті гайки внутрішнього картриджа, і при
необхідності затягніть їх.
5) Замініть прокладку ущільнювача⑤ гайка метелик④ якщо зламані.

Увага:



Після того, як картридж був очищений і висушений, перевірте за
допомогою лампи. Якщо знайдено отвір або частки, замініть
картридж.
Після очищення картриджа не дозволяйте йому стосуватися інших
предметів.
Не використовуйте картридж з пошкодженим складним швом або
прокладкою ущільнювача.

4. Встановіть чистий картридж.

Замініть внутрішній картридж
1. Спочатку витягніть зовнішній картридж, а потім внутрішній.
2. Щоб запобігти попаданню пилу, закрийте вихідний патрубок
чистою тканиною або стрічкою.
3. Очистіть внутрішню частину фільтра повітря та вийміть корпус,
який встановлюється на другому етапі складання.
4. Замініть новий внутрішній картридж і закріпіть його гайками. Не
застосовуйте для очищення і не використовуйте його повторно.
5. Встановіть зовнішній картридж.
При використанні наступних підходів необхідні запасні частини.

Вода
Очистіть внутрішню частину картриджа водою під високим тиском (не вище 294,2 кПа (3 кг / см2))
зсередини картриджа уздовж складеної мітки, а потім очистіть зовнішню і внутрішню сторону.

Чистий агент
При видаленні масла, мастила або вуглецю, як на елементі, спочатку очистіть їх теплим чистим
засобом з слабою концентрацією, потім очистіть їх чистою водою і висушіть насухо.
Або ви можете використовувати стиснене повітря (не вище 700 кПа (7 кг / см2)) для продувки
зсередини і зовні, щоб досягти швидкого висихання.
Ніколи не нагрівайте елемент.

24.2.2 Очищення Всередині системи охолодження

УВАГА

· Коли двигун зупиняється, охолоджуюча вода дуже гаряча
і може поранити людей. Тому воду можна злити тільки
після її охолодження.

- Так як роботи з очищенням виконуються при
працюючому двигуні, то дуже небезпечно проникати в
нижню частину корпусу машини, так як навантажувач
може раптово запуститися. Тому під час роботи
навантажувача ніколи не заходьте в нижню частину
машини.

- Коли навантажувач працює при робочій температурі,
ніколи не знімайте кришку на вході в радіатор, так як
кипляча вода під тиском і пар може травмувати. Тільки
коли двигун охолоне - торкніться кришки на вході, щоб
відчути, чи охолола вода, потім повільно поверніть
кришку вниз, щоб скинути тиск.



· При очищенні або заміні охолоджуючої води припаркуйте навантажувач на рівній поверхні.
- Використовуйте антифриз з фіксованою маркою. Якщо це неможливо з деяких причин, будь ласка,

використовуйте антифриз з етиленом і етиленгліколь.
- Переконайтеся, що замінений екран виготовлений з нержавіючої сталі.
- Очистіть систему охолодження відповідно до наступної таблиці і замініть охолоджуючу рідину і

антикорозійний засіб.

Тип охолоджуючої рідини
Очищення системи

охолодження і заміна
охолоджуючої рідини

Замінити
антикорозійний

Агент
Антифриз з фіксованою
маркою (використовується
протягом чотирьох
сезонів)

Щороку (восени) або
через кожні 2000 годин Кожні 1000

годин або при
очищенні
всередині
системи
охолодження
або заміни
охолоджуючої
рідини

Нефіксована марка
антифризу з етиленом і
етиленгліколь
(використовується в
зимовий період)

Кожні шість місяців
(навесні і восени)
(видалення консерванту
навесні і додавання
консерванту восени)

Антифриз не
використовується

Кожні 6 місяців або кожні
1000 годин роботи

· Визначення співвідношення змішування консерванту і води в залежності від найнижчої температури
в місцевості.

Насправді, при визначенні коефіцієнта змішування, буде краще, якщо припустити, що температура в
населеному пункті на 10 ℃ нижче норми.

Співвідношення змішування води і консерванту

Найнижча
температура

навколишнього
середовища

℃ -13 -19 -
23,5

-
33,5 -40 -45

Сума Антифриз
(обсяг в%) Мейф

Антифриз
Рідина

50 60 70 80 90 100

Обсяг води
(обсяг в%) 50 40 30 20 10 0

Найнижча
температура

навколишнього
середовища

℃ -12 -17 -22 -28

значення
Антифриз

Сучжоу
Модель YX-
III

1 1 1 1

значення води 1 0,75 0,5 0,25

УВАГА

Антифриз в легкозаймистою формі не дає йому
наблизитися до вогню.

· Візьміть проточної води в якості охолоджуючої води. Якщо необхідно використовувати воду з річки,



криниці чи інших джерел, зверніться до дилера Хайхонга.
- Ми рекомендуємо вам контролювати коефіцієнт змішування відповідно до таблиці концентрації

антифризу.

1. Повільно поверніть кришку②радіатора, потім зніміть її.

2. Приготуйте ємність для наповнення охолоджуючої води, відкрийте клапан
зливу ③, розташований в нижній лівій частині радіатора для зливу
охолоджувальної води.

3. Після видалення води, закрийте дренажний клапан і додайте нову
проточну воду.

4. Після наповнення радіатора водою запустіть двигун, щоб він працював на
холостому ходу.

Відкрийте клапан зливу води ③, двигун працює на холостому ходу,
додавайте воду безперервно протягом 10 хвилин.

При виконанні вищеописаних робіт відрегулюйте швидкість додавання і зливу води, щоб вода
залишалася повною в радіаторі.

При додаванні води стежте за тим, щоб шланг для додавання води не від'єднується від входу води в
радіатор.

5. Після закінчення вищеописаних робіт закрийте двигун і відкрийте клапан зливу води ③, злийте
всю воду і закрийте його знову.

6. Після закінчення зливу води очистити за допомогою миючого засобу. Детальніше див. Спосіб
очищення і опис миючого засобу.

7. Після завершення очищення відкрити клапан зливу води ③, злити всю воду, що охолоджує і
щільно закрити його, потім додати чисту проточну воду.

8. Коли висота води закривається на вході в воду, відкрийте клапан зливу води ③, щоб запустити
двигун на холостому ходу, щоб охолоджуюча вода циркулювала кілька разів, поки не буде
очищена вода.

При виконанні вищеописаних робіт відрегулюйте швидкість додавання і зливу води, щоб вода
залишалася повною в радіаторі.

9. Коли вода буде повністю очищена, закрийте двигун і клапан зливу води③.

10. Додавайте охолоджуючу воду до тих пір, поки вона не переповниться.

11. Щоб видалити повітря з води, дайте двигуну попрацювати на холостому ходу протягом 5 хвилин.
У цей період необхідно зняти кришку радіатора.

12. Після закриття двигуна на 3 хвилини додайте охолоджуючу воду, закрийте кришку і
переконайтеся, що вона затягнута.

Рівень 24.2.3 Перевірка масла в коробці передач і наповнення масла



УВАГА

· При перевірці висоти масла необхідно зупинити гальмо і
заблокувати передню і задню рами запобіжним
важелем і штифтом.

- При зупинці двигуна температура масла висока.
Виконуйте наступні процедури тільки при охолодженні
масла.

Якщо масло в редукторі має відхилення від норми або масло
змішується з охолоджувальною водою, виконайте наступні дії:

1. Запустіть двигун не менше ніж на 5 хвилин.
2. Відкрийте кришку маслоналивного отвору (F), вийміть
маркувальну лінійку (G) і протріть масло тканиною.
3. Вставте маркер масла (G) в заправний отвір до дна, потім вийміть його.
4. Масло має перебувати між позначками "H" і "L" на масляній лінійці (G). Якщо рівень масла нижче
позначки "L", залийте масло із заправного отвору.
Відомості про олію см. В пункті "20. Заливайте паливо, охолоджуючу рідину і мастило в залежності
від температури навколишнього середовища".
5. Якщо рівень масла перевищує позначку "H", злийте надлишки масла через зливну пробку (P) і
повторно перевірте рівень масла.
6. При правильній висоті рівня масла вставте маркувальну лінійку у вхідний патрубок і щільно
поверніть кришку вхідного отвору.

24.2.4 Перевірте рівень масла всередині моста і заливайте масло

УВАГА

· При перевірці висоти масла, зробіть зупинки роботи
гальма і зафіксувати передні і задні рами за
допомогою запобіжного важеля і штифта.

· При зупинці двигуна, температура масла є високою. Ви
повинні виконувати наступні процедури тільки тоді,
коли температура масла охолоне.

Якщо масло в бридж корпусі має будь-які аномалії, виконайте такі
процедури:
Перевіряйте на рівнинній дорозі (якщо дорога нерівна, виміряна
висота рівня масла є неправильною.

1. Закрийте двигун і вийміть вимірювальний прилад.
2. Протріть масло на рівнемірі, з'єднаному з вимірювальним приладом, вологою ганчіркою.
3. Встановіть вимірювач рівня масла (G) в місці, вказаному на малюнку справа.
4. Якщо висота масла між двома лініями на вимірювальному приладі, то це правильно. Якщо вона

менше нижньої лінії, залийте масло з вхідного отвору (F) корпусу моста..
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Відомості про олію см. В розділі "20. Застосовування палива,
охолоджуючої рідини і мастила в залежності від температури
навколишнього середовища".

5. Якщо рівень масла вище верхньої лінії, злийте надлишки масла
через зливну пробку (P) і повторно перевірте рівень масла.

6. При правильній висоті рівня масла відрегулюйте вимірювальну
свердловину.

Момент затягування: 132 ± 39 Нм (13,5 ± 4 кгм).

24.2.5 Очистіть аератор в корпусі моста.

УВАГА

При очищенні задійте стоп-сигнал гальма і заблокуйте
передню і задню рами запобіжним важелем і штифтом.

Очистіть щіткою ґрунт і бруд навколо аератора.

При очищенні аератора очищайте його до і після моста.

24.2.6 Очисщення сердечника радіатора.

Якщо на радіаторі виявлено грунт або бруд, виконайте наступні
процедури:

1. Вийміть болти, відкрийте захисну сітку на задній частині
навантажувача і вийміть заглушку заднього ліхтаря.
2. Чистий грунт і пил застряють на радіаторі стисненого повітря. Також можливо очистити за

допомогою пари або води без тиску.

24.2.7 Заміна кромки скребка з болтовим з'єднанням (опція)

УВАГА
При регулюванні або заміні кромки скребка будь-яка дія

робочого пристрою дуже небезпечна.
Встановіть робочий пристрій в фіксоване положення і

заглушіть двигун.

Замініть кромку скребка, коли вона зношена, але не доходить до краю чаші.

1. Підніміть чашу скребка на потрібну висоту. Щоб уникнути його падіння необхідно підкласти
подушечки.

Підніміть чашу скребка, щоб її дно було горизонтальним.



2. Зніміть гайки і болти① і вийміть край скребка.

3. Очистіть з'єднувальні частини кромки скребка②.

4. Замініть положення кромки скребка ② і встановіть її на ємність для скребка. При установці
кромки скребка після зміни положення, вона повинна встановлюватися на місці, симетричному
вихідного положення (лівий край скребка лежить з правого боку, а правий край скребка - з лівої).

Якщо обидві кромки скребка зношені, обробіть сполучні поверхні перед монтажем.

5. Закрутіть всі болти і гайки, щоб залишився зазор між мискою скребка і кромкою скребка.
Максимальний крутний момент болтів і гайок: 745,3 ± 107,9 Нм (76 ± 11 кгм).

6. Затягніть всі болти і гайки після роботи протягом декількох годин.

24.2.8 Замінити зубці скребка

УВАГА
При заміні зубців скребка будь-яка дія робочого

пристрою, викликана дією помилки, дуже небезпечна.
Встановіть робочий пристрій в фіксоване положення і

заглушіть двигун.

Після того, як зубці скребка зношені, замініть їх наступним чином:

1. Підніміть чашу скребка на потрібну висоту. Щоб уникнути її падіння підкладіть подушечки.
Підніміть чашу скребка, щоб її дно було горизонтальним.

2. Зніміть болти① і гайку②, а потім вийміть зубці скребка③.

3. Очистіть з'єднувальні частини зубців скребка③.

4. Встановіть на скребок нові зубці скребка. Тим часом, вставте тонку дерев'яну деталь, щоб видалити
зазор між зубами скребка і чашею скребка.

Безперервно вставляйте тонкий дерев'яний шматок до тих пір, поки тонкий дерев'яний шматок
товщиною 0,5 мм не зможе бути вставлений. Якщо сполучні поверхні зношені, обробіть їх до
установки нових зубців.

5. Для запобігання залишкового зазору між зубами скребка і мискою, регулярно затягуйте болти і гайки
і щільно стукайте молотком.

Момент затягування болтів: 902 ± 39 Нм (92 ± 4 кгм).

6. Затягніть всі болти після того, як навантажувач відпрацює кілька годин.
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24.2.9 Перевірка кондиціонера

Перевіряйте два рази щороку навесні і восени.

Перевірте рівень холодоагенту.

УВАГА

Якщо рідина всередині потрапила на очі або руки це
може пошкодити зір і заморозити шкіру, тому не
послаблюйте частини на контурі холодоагенту.

Дайте охолоджувачу кондиціонера попрацювати від 5 до 10 хвилин, потім доторкніться рукою до
частини високого і низького тиску (або до штуцера шланга високого і низького тиску). Тим часом,
перевірте проходження бульбашок (R134a) через оглядове скло, щоб перевірити щільність
бульбашок.
Будь ласка, зв'яжіться з дилером Haihong для отримання докладної інформації про перевірку.
Оглядове скло встановлено на акумуляторі енергії з боку конденсатора.

Стан
охолоджувача Нормальний Ненормальний

Температура
труби високого
тиску і
низького тиску
труби

Трубопровід високого
тиску є гарячим і
низьким тиском труба
холодна, різниця
температур очевидна

Трубопровід високого
тиску теплий і труба з
низьким тиском
холодна, різниця
температур не є
очевидною

Практично немає
ніякої різниці
температур між
трубою високого
тиску і низького
тиску

Вид скла Прозорий
Немає бульбашок, якщо
двигун збільшує або
зменшує швидкість

Бульбашки існують
завжди, іноді вони
прозорі, іноді
з'являються білі
бульбашки

Існують каламутні
речовини, що
протікають

З'єднання між
трубами

цілком нормально Деякий бруд в маслі Деякі речовини, що
містяться в олії дуже
брудні

Нормальний
стан кулера

Рівень охолоджуючої
рідини в нормі, без
патології і може бути
використаний

У деяких місцях витоки. Майже весь ОЖ
витік
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24.2.10 Очищення конденсатора кондиціонеру

УВАГА
Не використовуйте воду під високим тиском для очищення конденсатора, в іншому випадку він буде
нагріватися до пошкодитися.

Якщо на конденсаторі кондиціонера є бруд, змийте його водою.
Якщо тиск води буде занадто високим, відбудеться деформація сердечника. Тому при використанні
води під високим тиском слід дотримуватися відповідої відстані.

Спосіб очищення
1. Відкрийте кришку конденсатора з правого боку кабіни.
2. Зніміть болти з конденсатора.
3. Очистіть конденсатор від верхньої частини конденсатора (водою).

24.2.11 Злив води з масло-водяного сепаратора
Коли плаваюча серцевина досягне або перевищить лінію, злийте воду відповідно до такої процедури.

1. Послабте дренажну пробку і вентиляційну заглушку (якщо така є), щоб злити зібрану воду до тих
пір, поки плаваючий сердечник не досягне дна.
2. Затягніть вентиляційну пробку (при наявності) і дренажну пробку.
3. При однаковому способі відведення повітря для зливу води см. Розділ "24.7 Технічне
обслуговування кожні 50 годин" на екрані паливного фільтра.

24.3 Перевірка Перед запуском
24.3.1 Перевірка Висоти охолоджуючої рідини і заливання води

УВАГА
Не відкривайте кришку радіатора відразу. Дайте двигуну
охолонути перед перевіркою висоти рівня в ємності для
води.

1. Після завершення додавання води, затягніть кришку.
2. Якщо резервуар для води порожній, перевірте, чи щось витекло, а потім додайте воду в радіатор.

24.3.2 Перевірка рівня палива і наповнення палива

УВАГА

При додаванні палива, ніколи не давайте паливу переповнюватись,в іншому випадку це може
призвести до пожежі. Так що, якщо помітили перелив, злийте його повністю.

Перевірте рівень палива через лінійку масляних міток на масляному баці.
Після цього додайте паливо з порту додавання масла (F).
Про використання палива див. Розділ "20. Застосування палива, охолоджуючої рідини і мастила в

залежності від температури навколишнього середовища".
Після заправки палива щільно закрутіть кришку.
Кількість палива: 300 L.



24.3.3 Перевірка рівня масла на панелі двигуна і доливання масла

Спочатку відкрийте двері з боку корпусу двигуна в задній частині
навантажувача.

Потім вийміть масляну лінійку (G) і протріть масло тканиною.

Повністю вставте масляну лінійку (G) в маслозаборну трубку і вийміть її
знову.

Рівень палива повинен знаходитися між позначками L і H на масляній
лінійці (G). Якщо рівень масла нижче позначки L, залийте моторне масло з
вхідного патрубка (F).

Про використання масла див. "20. Застосування палива, охолоджуючої
рідини і мастила в залежності від температури навколишнього
середовища ".

Якщо рівень масла вище позначки H, злийте надлишки масла через
пробку зливного отвору (P) і повторно перевірте рівень масла.

Якщо рівень масла правильний, закрийте вхідний отвір і щільно закрутіть,
потім закрийте дверцята корпусу двигуна.

Увага:
Якщо двигун працював, ви повинні перевірити рівень масла, щонайменше через 15 хвилин після того,
як двигун виходить.
Якщо навантажувач припаркований на схилі, ви повинні спочатку припаркувати його на рівниній
землі і тільки потім перевірити рівень.

24.3.4 Перевірка електричного кола

УВАГА
· Якщо запобіжник в електричному ланцюзі часто розмикається або викликає коротке замикання,

знайдіть причини і зробіть ремонт.
- Легкозаймисті речовини (такі як опале листя, гілки та трава), зібрані навколо акумуляторних

батарей, можуть викликати пожежу, тому їх слід видалити.

Перевірте електричний ланцюг на наявність розірваного запобіжника, наявність короткого
замикання або обриву. Тим часом, перевірте, якщо з'єднання ослаблені, затягніть їх.

Наступні положення повинні бути перевірені ретельно:
- Акумулятори для зберігання
- Пусковий двигун
- Генератор

Перед початком поїздки перевірте, чи немає займистих речовин навколо акумуляторних батарей, та
приберіть їх якщо вони виявлені.



24: Процедури технічного обслуговування

24.3.5 Перевірка Стоп Гальма

УВАГА

Навіть при підтягуванні важеля стопорного клапана він залишається небезпечним, перш ніж
загориться стоп-сигнал. Тому ступінчастий протектор гальма також повинен бути знижений.

Стан перевірки
· Пневматичний тиск шин: задане значення
· Поверхня Дороги: груба поверхня дороги з нахилом 1/5 (5 ° 20 ')
· Навантажувач: робочий стан

Метод обстеження
1. Запустіть двигун, змусьте навантажувач працювати на схилі, дайте

шкребку випорожнитися і підніміться на схил.
2. Опустіть гальмівний протектор, щоб зупинити навантажувач,

встановіть важіль управління в нейтральне положення, потім
заглушіть двигун.

3. Потягніть вгору важіль запірного гальмівного клапана, повільно
відпустіть ступінчастий протектор гальма і перевірте, чи знаходиться
навантажувач в початковому положенні.

24.3.6 Перевірити Стоп Гальма

Поїдьте на навантажувачі по нерівній і сухій цементній дорозі зі швидкістю 34 км / год, перевірте, чи
не прослизає і чи гальмівний шлях менше 17 м.

Ретельно перевіряйте гальмівну систему перед щоденним водінням навантажувача, щоб
переконатися в наявності витоків. Залийте масло в ставок гальмівного асистента. Протягом усього
робочого періоду масло в ставку має перебувати, принаймні, вище половини рівня, а з гідравлічної
частини гальма після заправки маслом повинно віддалятися повітря.

24.3.7 Перевірте сирену і зворотний хід зумера

24.3.8 Перевірте лампи

24.3.9 Перевірте колір і звук повітря від двигуна

24.3.10 Перевірте робочу характеристику метрів

24.3.11 Перевірте зазор повороту рульового колеса і робочу функцію рульового пристрою

24.3.12 Перевірте положення дзеркала заднього виду

24.4 Технічне обслуговування через кожні 50 годин

24.4.1 Перевірити тиск повітря в шинах



Перш за все, перевірте пневматичний тиск шин перед початком роботи, коли шини охолоджені.
Пневматичний тиск стандартних шин:
Стандартні шини 20.5-25-16PR (L3, рок):

Передні шини: 343,2 кПа (3,5 кг / см2)
Гума ззаду: 343,2 кПа (3,5 кг / см2)

Великомасштабні Шини 23.5-25-16PR (L3 рок) ::
Передні шини: 343,2 кПа (3,5 кг / см2)
Гума ззаду: 304,0 кПа (3,2 кг / см2)

Увага:
Пневматична тиск повинен відрізнятися при різних умовах роботи. Дивіться розділ «12.8
Використання шин» в деталях.

24.4.2 Злив води і осаду з паливного бака
Відпустіть клапан ① на правій стороні паливного бака для зливу осаду,

води і масла разом.

24.4.3 Змащення шліцу середнього приводного вала (1 місце).

УВАГА
- Встановіть стопорний гальмо і заблокуйте передню і задню рами запобіжним важелем і
штифтом.

- Встановіть робочий пристрій в фіксоване положення і заглушити двигун.

1. За допомогою мастильного пістолета залийте мастило в масляний
ніпель, як показано на кресленні.

2. Після мастила витерти надлишок мастила.

24.5 Технічне обслуговування через кожні 100 годин

24.5.1 Перевірка рівня масла в гідравлічному баку і долийте масло

УВАГА

- При знятті кришки заливного отвору масло може
розпорошуватися. Тому спочатку заглушіть двигун і
після охолодження масла повільно поверніть кришку,
щоб зняти внутрішнній тиск, і, нарешті, зніміть кришку.

- При заливці надлишків масла понад позначки спочатку
закрийте двигун і злийте надлишки масла з пробки
зливного отвору після охолодження гідравлічного
масла.

Не заливайте масло, якщо рівень масла вище його позначки, інакше гідравлічний пристрій буде
пошкоджено, і масло може розпорошитися.



2. Якщо рівень масла нижче позначки, відкрийте контрольну кришку і залийте масло із заправного
отвору.

Відомості про використання масла см. В пункті "20. Застосування палива, охолоджуючої рідини і
мастила в залежності від температури навколишнього середовища".

24.5.2 Очищення елементу повітряного фільтра на вході в кондиціонер

УВАГА

При використанні стисненого повітря, одягніть захисні
окуляри або інші необхідні інструменти безпеки

Після використання кондиціонера очистіть повітряний фільтр.
При очищенні елементів кондиціонера спочатку вимкніть кондиціонер.

1. Промити сухим стисненим повітрям (макс. 700 кПа (7 кг / см2)) зсередини картриджа вздовж
складеної позначки, а також всередині і зовні.

24.5.3 Змастіть Откидная Pin на задній міст (3 місць Всього)

УВАГА
· Поставте гальма в стані стоп і заблокуйте передню і

задню рами запобіжним важелем і штифтом.
- Встановіть робочий пристрій в фіксоване положення і

заглушіть двигун.

1. Мастильним пістолетом залийте мастило в масляний ніпель, як показано на малюнку.

2. Після мастила витерти надлишок марного мастила.

24.6 Технічне обслуговування через кожні 250 годин
Технічне обслуговування через кожні 50 годин і кожні 100 годин повинні проводитися одночасно.

24.6.1 Заміна масла в двигуні і екран масляного фільтра

УВАГА

Коли двигун тільки що закінчив роботу, температура масла
висока, тому не міняйте масло відразу. Заміна масла, коли він
охолоне.

підготовка:
- Обсяг масляного контейнера: не менше 28 літрів.
- Змінена кількість масла: 28 літр
- ключ масляного фільтра

1. Відкрийте двері з лівого боку на корпусі двигуна навантажувача.



2. Відкрийте отвір для заправки масла (F).

3. Помістіть масляний контейнер під пробку для зливу масла (P).

4. Відпустіть різьбову пробку зливного отвору (P), щоб злити масло.

5. Перевірте зливне масло. При виявленні більшої кількості металевих
частинок або домішок проконсультуйтесь зі своїм дилером Haihong.

6. Встановіть різьбову пробку маслосливного отвору (P).

7. Відкрийте з лівого боку дверцята на корпусі двигуна навантажувача.

8. За допомогою гайкового ключа масловіддільника вийміть
фільтрувальну грати проти годинникової стрілки.

Увага! Якщо виконати таку операцію при просто вимкненому двигуні, з нього витече багато масла.
Тому зробіть це після 10 хвилин очікування.

9. Очистіть опору масляного фільтра. Залийте моторне масло в новий фільтр, потім нанесіть масло
для двигуна (або тонкий шар мастила) на ущільнювальну горловину нового фільтра і гвинта, після
чого виконайте установку.

10. При установці помістіть ущільнювальну горловину на опору маслосборника і поверніть на 3/4 на
1 оборот.

11. Після установки сита заповніть моторне масло з маслозбірника (F) до рівня між мітками H і L на
масляній лінійці.
Про використання масла см. Подробиці в розділі "20. Застосування палива, охолоджуючої рідини і
мастила в залежності від температури навколишнього середовища".

12. Заведіть двигун і зробіть так, щоб він не дуже довго працював на холостому ходу, потім заглушіть
двигун, щоб перевірити, чи знаходиться рівень масла між відмітками Н і L на масляній лінійці.
Подробиці див. В розділі "24.3 Перевірка перед пуском".
Навіть якщо двигун не відпрацював 250 годин, але через шість місяців, масло і екран також слід
замінити.

Аналогічним чином, якщо навантажувач не працював протягом шести місяців, але вже протягом 250
годин, масло і екран відповідно повинні бути замінені.
Використовуйте масла для компакт-дисків класу API. Якщо необхідно використовувати масло CC, час
заміни масла і екрану має бути скорочено в половину (125 годин).

24.6.2 Перевірте герметичність ременю на вентиляторі і генераторі і виконайте регулювання.

Перевірка
Прикладіть зусилля близько 6 кг пальцем на середину ременя на

вентиляторі і генераторі. Деформація стрічки в нормальному напрямку
становить близько 7,5 мм.

Так як двигун оснащений автоматичним натяжителем ременів A, то немає
необхідності проводити регулювання.



24.6.3 Перевірте чи не ослаблені гайки в концентраторі і виконання
Затягування

Якщо послабити гайки ① , вони прискорять зношування шин і приведуть
до нещасного випадку.

1. Перевірте, чи не ослаблені гайки. Затягніть при необхідності.
При перевірці ослаблення гайок слід перевіряти напрямок затяжки.
Момент затягування: 927 ± 103 Нм (94,5 ± 10,5 кгм).

2. Якщо будь-які болти пошкоджені, всі болти на колесі повинні бути замінені.

24.6.4 Перевірка закріпленості пояса компресора кондиціонера, і проведення регулювання

Перевірка
Прикладіть зусилля близько 10 кг за допомогою великого пальця на середині ременя компресора і
вентилятора. Деформація стрічки в нормальному напрямку становить близько 11 до 15 мм.

Якщо використовується прилад вимірювання ременя, тягове зусилля стриманий з 36 - 54 кг розумно.

Перевірте Коли Клиновий ремінь замінений
Прикладати силу близько 10 кг за допомогою великого пальця на середині ременя компресора і
вентилятора. Деформація стрічки в нормальному напрямку становить близько 8 до 11,5 мм.

Якщо використовується прилад вимірювання ременя, тягове зусилля
стриманий з 54 - 76 кг розумно.

Регулювання

Послабити гайки ①, щоб перемістити компресор ② так, щоб
відрегулювати натяг ременя.

Перевірте кожен шків на предмет пошкоджень, зносу V-образних канавок
і клинового ременя. Особливу увагу слід звернути на те, щоб клиновий
ремінь не міг доторкатись дна V-подібною канавки.

Якщо ремінь повністю ослаблений і не може бути відрегульований, або на
ньому є сліди порізів або тріщини, замініть ремінь.

При регулюванні клинового ременя не можна використовувати протягом усього полюс замість
гайкового ключа для переміщення компресора.

24.6.5 Перевірте рівень електроліту в акумуляторних батареях.

УВАГА
- Ніколи не дозволяйте іскрі потрапити в акумуляторні

батареї, щоб уникнути вибуху.
- Електроліт дуже небезпечний для людського організму.

Якщо він потрапив в очі або на шкіру, його слід
промити великою кількістю води і звернутися до
лікаря.



Зробіть таку перевірку перед тим як навантажувач почине працювати.

1. Відкрийте кришку блоку акумуляторних батарей.
Є дві акумуляторні батареї: обладнані з обох боків хвостової частини
навантажувача.
2. Видалити кришку ①, перевірте висоту електроліту, якщо він

знаходиться на заданій висоті (від 10 до 12 мм від нижньої
частини коробки). Якщо рівень електроліту нижче, додайте
дистильовану воду до заданої висоти. Якщо електроліт
переповнений, додати тонкі сірки кислоти.

3. Якщо електроліт бак ① заповнений дистильованою водою, у всі інші резервуари електроліту
повинна бути також додана дистильована вода.

4. Очистіть вентиляційний отвір на кришці акумуляторів, потім закрутіть щільно кришку.

Увага:
Якщо заповнення дистильованою водою в зимовий період, ви повинні заповнити перед початком
роботи в першій половині дня, щоб не допустити конденсації.

24.6.6 Мастило

УВАГА
- Встановіть стопорне гальмо і заблокуйте передню і

задню рами запобіжним важелем і штифтом.
- Встановіть робочий пристрій в фіксоване положення і

заглушіть двигун.

1. Мастильним пістолетом залийте мастило в масляний ніпель, як показано на кресленні.
2. Після мастила витерти надлишок марного мастила.

1. Штифт на шарнірі на скребку (два місця)
2. Шарнірний штифт на шатуні скребка (два місця).
3. Шарнірний штифт на масляному циліндрі, що обертається в барабані (два місця).
4. Шарнірний штифт на підйомному масляному баці (4 місця)
5. Шарнірне місце підйомника (два місця)
6. Шарнірний штифт на рамі (одне місце).
7. Шарнірний палець на масляному баку рульового управління (4 місця)



24.7 Технічне обслуговування через кожні 500 годин
В Технічне обслуговування через кожні 50 годин, 100 годин і 250 годин повинні проводитися
одночасно.

24.7.1 Заміна фільтруючий екран паливного фільтра

УВАГА
- Коли двигун тільки закінчив роботу, у нього підвищена температура. Замінити фільтр можна тільки

після охолодження двигуна.
- Ніколи не дозволяйте іскрі потрапити до палива.

Підготуйте ключ і контейнер для заправки палива.

1. Відкрийте дверцята на лівому корпусі навантажувача.

2. Помістіть контейнер під фільтрувальну грати для отримання злитого палива.

3. За допомогою гайкового ключа фільтра поверніть фільтрувальну грати проти годинникової стрілки і
зніміть її.

4. Очистіть опору фільтра, залийте чисте паливо на нову систему фільтрів грати, змастіть її моторним
маслом і встановіть на опору фільтра.

5. При установці затягнути до повного суміщення сита і ущільнювальної поверхні опори, а потім ще
раз повернути приблизно на 2/3 обороту. При занадто сильному обертанні ущільнювальна
поверхня може бути пошкоджена, що призведе до витоку палива, проте при занадто сильному
обертанні може статися витік палива. Тому герметичність повинна бути відповідною.

6. Після заміни екрану① звільніть пробку для зливу повітря②.

7. Витягніть сполучний важіль ③ з маслоналивного насоса, струсіть насос,
щоб всмоктатии паливо до тих пір, поки з зливний пробки не вийде
повітря.

8. Після того, як повітря вийде, затягніть вентиляційну пробку і втисніть в
сполучний важіль маслоналивного насоса і затягніть його.

9. Після заміни фільтруючого екрану поверніть ключ в перемикачі пуску в положення START. У перші
секунди відбудеться витікання повітря, після чого двигун запуститься. При пуску двигуна перевірте
наявність витоків в ущільнювальній частині фільтра. Якщо так, перевірте, чи затягнута сітка. Замініть
його, якщо він пошкоджений або на ньому є забруднення і пил, потім повторіть процедури з 4. по 9.
для його установки

УВАГА

При розгойдуванні колінчастого вала двигуна переконайтеся в тому, що це є безпечним, так як
двигун може бути запущений



24.7.2 Заміна картриджа масляного фільтра редуктора

- Підготуйте контейнер для отримання масла.

1. Помістіть контейнер під масляний фільтр для отримання злитого масла.

2. Щоб злити масло, виверніть на дні корпусу фільтра пробку для зливу масла. Після зливу щільно
виверніть пробку.

3. Тримайте корпус фільтра, щоб послабити центральний болт на дні, потім вийміть корпус фільтра.

4. Вийміть картридж і очистіть внутрішню поверхню фільтра.

5. Замінити на нову ущільнювальну прокладку і кільце ущільнювача. Перед установкою змастіть
чистим моторним маслом прокладку ущільнювача і кільце ущільнювача.

6. Встановіть новий картридж в фільтр і щільно поверніть центральний болт.

Момент затягування: 76,5 ± 11,8 Нм (7,8 ± 1,2 кгм).

7. Запустіть двигун і перевести його на холостий хід без тривалого часу. Потім перевірте висоту масла,
щоб переконатися в його придатності. Подробиці див. В розділі "24.2 Технічне обслуговування
при потребі».

24.8 Технічне обслуговування через кожні 1000 годин
Технічне обслуговування через кожні 50 годин, 100 годин, 250 годин і 500 годин повинні
здійснюватися одночасно.

24.8.1 Заміна масла в КПП

УВАГА

Коли навантажувач щойно закінчив роботу, температура
масла висока. Виконуйте технічне обслуговування тільки
тоді, коли температура масла охолоне.

Контейнер для заправки злитого масла: не менше 45 літрів.
Кількість масла, що підлягає заміні: 45 літр

1. Поставте ємність під різьбову пробку зливного отвору (P), потім
вийміть різьбову пробку зливного отвору (P), щоб злити масло.

Щоб масло не витекло назовні, повільно від'єднав її виймайте
пробку (P) зливного отвору.

2. Після зливу масла виверніть різьбову пробку зливного отвору (P).

Момент затягування: 68,6 ± 9,8 Нм (7,0 ± 1,0 кгм).

3. Помістіть контейнер під фільтр редуктора.

4. Вийміть різьбову пробку зливного отвору грязевика редуктора, щоб злити масло, потім щільно



поверніть різьбову пробку зливного отвору.

Момент затягування: 107,9 ± 14,7 Нм (11 ± 1,5 кгм).

5. Заповніть моторне масло вказаною кількістю в F з фільтра.

Про використання масла см. Докладніше в "20. Застосування палива, охолоджуючої рідини і
мастила в залежності від температури навколишнього середовища".

6. Після заправки масла перевірте, чи не перевищує воно зазначеної кількості. Подробиці див. В
"24.2 Технічне обслуговування при необхідності".

7. Перевірте коробку передач і сітчастий фільтр на наявність витоків

24.8.2 Очищення аератору коробки передач

Очистіть аератор від бруду, потім вийміть вентиляційну пробку, додайте чисту очищувальну рідину
для миття аератора.

Виймаючи аератор, будьте обережні, не допускайте попадання пилу і бруду з вентиляційного отвору.

24.8.3 Мастило

1. Мастильним пістолетом залийте мастило в масляний ніпель, як показано на кресленні.
2. Після мастила витерти надлишок марного мастила.

1. Відкидні мости на рамі (два місця)

2. Передній ведучий вал (два місця)

3. Середній Підтримка переднього приводного валу (один місць)

4. Середній провідний вал (два місця)

5. Задній провідний вал (два місця)

УВАГА

- Встановіть стопорне гальмо і заблокуйте передню і задню рами запобіжним важелем і штифтом.
- Встановіть робочий пристрій в фіксоване положення і заглушіть двигун.



24.8.4 Перевірити Кріплення турбокомпресора
Посилаючись перевірки в цій області, ви можете зв'язатися з дилером вашої Haihong.

24.8.5 Перевірити зазор ротора турбокомпресора
Посилаючись перевірки в цій області, ви можете зв'язатися з дилером вашої Haihong.

24.9 Технічне обслуговування годин кожні 2000
Технічне обслуговування через кожні 50 годин, 100 годин, 250 годин, 500 годин і 1000 годин повинні
проводитися одночасно.

24.9.1 Заміна масла в резервуарі робочого масла і елементи масляного фільтра

УВАГА
Коли завантажувач тільки що закінчив роботу, температура масла дуже висока. Масло слід замінити
почекав, поки масло не охолоне. При відкритті кришки вхідного отвору для масла слід повільно
повернути її, щоб зняти тиск всередині коробки, а потім зняти

Підготовка:
- Обсяг ємності для наповнення злитим маслом: 220 літрів.
- Кількість масла, що підлягає наповненню: 220 літрів

1. Покладіть чашу скребка горизонтально на землю, щоб навантажувач
зупинився і заглушив двигун.

2. Відкрутіть гвинт① і зніміть кришку②.

3. Відкрийте кришку③ отвору для заправки масла.

4. Помістіть контейнер під різьбову пробку зливного отвору④.

5. виверніть різьбову пробку зливного отвору для зливу масла.

6. Після зливу масла встановіть різьбову пробку зливного отвору і щільно закрутіть кришку.

7. Послабте два болта затяжки на кришці сітчастого фільтра на верхній частині ємності для масла, і
зніміьть кришку.

8. Витягніть елементи, такі як картриджі і т.д.

9. Спочатку перевірте всередині корпусі фільтра, щоб побачити, якщо домішки існують, то очистити
його.

10. Замініть новий картридж і встановіть елементи по порядку. Якщо кільце ущільнювача на кришці
пошкоджено і зіпсовано, замініть на нове.

11. Встановіть болти на кришку, натисніть на кришку і рівномірно затягніть всі болти.

12. Залийте вказану кількість масла з заливного отвору, потім встановіть кришку.
Відомості про використання масла см. В пункті "20. Застосування палива, охолоджуючої рідини і
мастила в залежності від температури навколишнього середовища".



13. Перевірте рівень гідравлічного масла, щоб переконатися, що воно знаходиться в межах
зазначеної висоти. Подробиці див. В "24.5 Технічне обслуговування кожні 100 годин".

14. Заведіть двигун і дайте йому працювати на холостому ходу, зробіть так, щоб масляні циліндри
рульового управління, скребкового барабана і підйомної стріли працювали на 4-5 зворотно-
поступальних рухах. Слід зазначити, що масляний циліндр не повинен працювати до кінця ходу
(приблизно на відстані 100 мм від кінця ходу).
Увага: Якщо двигун працює на високій швидкості або масляний циліндр працює до кінця, то газ в
циліндрі може пошкодити подушку поршня.

15. Після цього використовуйте масляні циліндри рульового управління, скребок і підйомні стріли до
кінця ходу для 4-5 зворотно-поступальних рухів.

16. Перевірте рівень гідравлічного масла і залийте масло на зазначену висоту. Подробиці див. В
розділі "24,5 Технічне обслуговування кожні 100 годин".

17. Потім підніміть частоту обертання двигуна і повторіть кроки 15, відпрацюйте все повітря до тих
пір, поки не буде випущений повітря.

18. Перевірте рівень гідравлічного масла, щоб переконатися, що воно знаходиться на вказаній висоті.
Подробиці див. В розділі "24.5 Технічне обслуговування кожні 100 годин".

19. Перевірте кріпильні деталі на кришці масляного фільтра на наявність витоків масла.

24.9.2 Заміна картриджа аератора робочого масляного баку

УВАГА
Коли завантажувач тільки що закінчив роботу, температура масла дуже висока. Масло слід замінити
почекав, поки масло не охолоне. При відкритті кришки вхідного отвору для масла слід повільно
повернути її, щоб зняти тиск всередині коробки, а потім зняти

1. Вийміть кришку заповнення масла.
2. Вийміть вирізане кільце аератора і відкрийте кришку аератора.
3. Замінити новий картридж аератора і встановіть кришку.
4. Поверніть кришку заправного масла щільно.

24.9.3 Замінити масло в корпусі моста

УВАГА

Коли завантажувач тільки що закінчив роботу, температура масла дуже висока. Наступні операції
повинні бути зроблені тільки після того, як температура масла охолодиться.

Приготування:
Обсяг ємності для наповнення злитого масла: не менше 74 літрів.
- Кількість масла підлягає заміні: 37 літрів (для переднього і заднього мостів).

1. Поставте ємність під пробку для зливу масла (P).
2. Відкрийте пробку заливного отвору на передньому і задньому мостах , потім відкрийте пробку
зливного отвору (р), щоб злити масло.
3. Після зливу масла очистіть і встановіть різьбову пробку зливного отвору (P).



4. Залийте масло з різьбовій пробки до зазначеної висоти.
Відомості про використання масла см. В пункті "20. Застосування палива,
охолоджуючої рідини і мастила в залежності від температури
навколишнього середовища".
5. Після заправки масла перевірте рівень, чи не виходить він за межі
зазначеної висоти. Подробиці див. В "24.2 Технічне обслуговування при
необхідності".

Увага:
При частому використанні гальм період заміни масла в корпусі моста слід
скоротити.

24.9.4 Перевірка зношування тормозного диска
Потрібно звязатись з дилером Haihong для ремонта тормозного диска.

24.9.5 Перевірка генератор та пусковий двигун.
Електрична джетка може зноситись, і в підшипниках немає смазочного масла, тому ви повинні
звязатись з дилером Haihong, щоб зробити ремонт.
Якщо помітите, що двигун часто запускається, перевіряйте його кожні 1000 годин.

24.9.6 Перевірка зазору повітряного клапана двигуна та виконайте регулювання.
Він повинен мати спеціальні інструменти для зняття цих деталей і виконання регламентів, потрібно
звязатись з дилером Haihong і повідомити про технічне обслуговування в цій області.

24.9.7 Перевірка віброгасителя
Поширюйте зовнішню поверхню резини на наявність трещін або відшарування.
У випадку, якщо ви помітите тріщини або відшарування, ви можете зв'язатись з дилером Хайхонга
для заміни цієї деталі.

24.9.8 Очистіть і перевірте турбокомпресор.
Якщо лопаті турбокомпресора прилипли до вуглецю або маслянистої грунту, це може знизити
характеристики турбокомпресора і пошкодити його, тому вам слід зв'язатися з дилером Haihong.

24.10 Обслуговування кожні 4000 годин
Обслуговування кожні 50 годин, 100 годин, 250 годин, 500 годин, 1000 годин і 2000 годин довгий час
проводити одночасно.

24.10.1 Перевірте насос охолоджуючої води
Перевірте, чи немає таких порушень, як розгойдування шківа, витік мастила і води, забивання отворів
(відтік повітря, масла і води) і т.д. Якщо це так, зв'яжіться з дилером Haihong для проведення
демонтажу, технічного обслуговування і заміни.
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