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1.) Ogólne

Niniejsza instrukcja zapewnia bezpieczeństwo i skuteczną dbałość 
pracy z osprzętem do ładowarek kołowych firmy Fuhrmann 
Fahrzeuge GmbH (= producent). Instrukcję należy przechowywać 
obok maszyny, aby za każdym razem umożliwić dostęp 
personelowi. Przed każdą pracą personel musi uważnie przeczytać 
instrukcję. Przestrzegaj wszystkich przepisów  bezpieczeństwa 
i instrukcji postępowania zawartych w niniejszej instrukcji. 
Obowiązują również wszystkie lokalne przepisy dotyczące 
zapobiegania wypadkom i ogólne środki ostrożności w zakresie 
stosowania (np.EN 474-3). 

Ten dokument nie jest zarejestrowany i można go zmienić bez 
uprzedzenia. Zabrania się kopiowania lub przenoszenia tej 
instrukcji bez pisemnej zgody producenta.

W niniejszej instrukcji będzie używany termin „osprzęt”. 
To znaczy:
• łyżka do ładowarki kołowej
• widły do palet do ładowarki kołowej
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-> Wartościowe są zobowiązania uzgodnione w potwierdzeniu 
zamówienia, ogólne warunki handlowe, a także warunki dostaw 
Fuhrmann Fahrzeuge GmbH oraz przepisy prawne obowiązujące w 
momencie realizacji zamówienia.

 Zastrzegamy sobie zmiany techniczne w zakresie polepszenia 
walorów użytkowych i rozwoju.

Części zamienne można nabyć bezpośrednio w 
firmie SCAPOL. Nieprawidłowe części zamienne 
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, a także 
dysfunkcję lub całkowitą awarię. Stosować 
wyłącznie oryginalne części zamienne.

2.) Ograniczenie odpowiedzialności 

3.) Porady dotyczące bezpieczeństwa 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z:
• nieprzestrzegania instrukcji 
• nieprawidłowego użycia 
• niewykwalifikowanego personelu 
• nieautoryzowanej zamiany osprzętu
• zmian technicznych 
• stosowania nieautoryzowanych części zamiennych

Przed uruchomieniem / montażem 

• Osprzęt może być montowany tylko na maszynach 
odpowiadających masom montażowym przewidzianej maszyny 
budowlanej. 

• Przed montażem osprzętu zadbać o max. obciążenie 
wywracające maszyny. 

• Nie wolno przekraczać obciążenia znamionowego. 
• Po połączeniu osprzętu należy sprawdzić połączenie pod 

kątem stabilności (np. Potrząsając)
• Instrukcje bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać pod 

kątem czytelności i odnawiać w razie potrzeby. 
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Podczas pracy

• Zachowaj wystarczający bezpieczny odstęp od linii 
napowietrznych! 

• Przed rozpoczęciem prac ziemnych upewnij się, czy istnieją 
podziemne linie (elektryczne, gazowe, wodne) i dowiedz się o 
ich położeniu. 

• Podczas jazdy na ładowarce kołowej osprzęt należy ustawić w 
pozycji uniemożliwiającej kontakt z ulicą. 

• Obsługuj tylko przy wystarczającej widoczności. 
• Podczas pracy kierowca musi nosić wyposażenie ochronne: 

odzież ochronną, kask i obuwie ochronne. 
• Przy pracy z materiałami niebezpiecznymi (chemikalia itp.) 

należy dostosować osobiste wyposażenie ochronne kierowcy. 
• Przebywanie osób pomiędzy osprzętem a wysięgnikiem, a 

także w obszarze roboczym osprzętu i ładowarki kołowej jest 
zabronione! 

• Podnoszenie lub przewożenie osób z osprzętem jest 
zabronione! 

• Podnoszenie i transportowanie ładunków za pomocą lin i 
łańcuchów jest zabronione!

• Owijanie, taranowanie i naciskanie przedmiotów jest 
zabronione!

• Osprzętu nie wolno wprowadzać w stanie podniesionym ani 
podczas prac serwisowych, ani z innych powodów! 

• Eksploatacja osprzętu jest dozwolona tylko na bezpiecznych 
placach budowy, do których nie mają dostępu osoby 
nieupoważnione.

• Przed wyłączeniem ładowarki kołowej, osprzęt należy ustawić 
na równej powierzchni. 

• Odstawiać osprzęt tylko w odpowiednich miejscach (napięte i 
wypoziomowane powierzchnie, zabezpieczone miejsca -> nie 
na użytkowanych ciągach komunikacyjnych).
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Prace naprawcze i serwisowe

• Naprawy przewodów hydraulicznych i rurociągów 
hydraulicznych są zabronione!

• Rozpryskiwanie oleju hydraulicznego może spowodować 
obrażenia i pożar!

• W przypadku usterek hydrauliki nie wolno używać osprzętu.
• Uważaj, aby olej hydrauliczny nie przedostał się do ziemi!
• Prace serwisowe mogą być wykonywane tylko przy 

odpowiednim oświetleniu. Na czas prac serwisowych należy 
zatrzymać silnik i zespół hydrauliczny ładowarki kołowej. 

• Przy wszystkich pracach w strefie niebezpiecznej należy 
zabezpieczyć maszynę przed nieuprawnionym uruchomieniem

• Do naprawy można używać tylko oryginalnych części 
zamiennych producenta.

4.) Przegląd funkcjonalny 

W zależności od zastosowania dostępne są następujące osprzęty z 
montażem na sworznie lub na szybkozłącze (haki):

• Łyżka ogólnego przeznaczeniaŁyżka HD
• Łyżka skalna 
• Łyżka do materiałów lekkich 
• Łyżka z wysokim wysypem 
• Łyżka sortownicza z  dolnym uchwytem 
• Widły do palet 

Osprzęt z montażem na sworznie będzie mocowany na ładowarce 
kołowej poprzez umieszczenie stalowych  sworzni  w otworach:
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Osprzęt z mocowaniem hakowym będzie połączony z ładowarką 
kołową za pomocą haka znajdującego się u góry i za pomocą 
szybkozłącza blokowanego sworzniem od spodu

Osprzęt może być używany wyłącznie do opisanych celów. Rodzaj 
określa potwierdzenie zamówienia lub uzgodnienie dostawy. 
Jeśli osprzęt będzie używany do innych zastosowań niż opisane 
tutaj, jest to nieprawidłowe użycie i utraci wszelkie roszczenia 
gwarancyjne:

4.1.) Łyżka uniwersalna ogólnego przeznaczenia

Łyżka ogólnego przeznaczenia może być używana do prac 
ziemnych, załadunkowych, niwelowania terenu. Łyżka 
współpracuje z materiałem o ciężarze usypowym do 1,8t/m3.

4.2.) Łyżka uniwersalna wzmocniona HD

Łyżka HD może być używana do prac załadunkowych i 
przeładunkowych ciężkiego materiału, np.: kruszywa. Nadaje się 
do zastosowań z materiałami abrazyjnymi, a także do prac przy 
odspajania przy ścianie. Maksymalna wielkość kruszywa nie może 
przekraczać 300 mm.

4.3.) Łyżka skalna

Łyżka skalna jest przeznaczona do pracy w kamieniołomach  i 
górnictwie  odkrywkowym. Nadaje się zarówno do prac przy 
ścianie jak i do załadunku bardzo abrazyjnego materiału.
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4.4.) Łyżka do materiałów lekkich

Łyżka do materiałów lekkich może być używana do załadunku 
i przeładunku lekkich materiałów sypkich, takich jak trociny, 
zrębki, węgiel, torf, ziarno, nawozy sztuczne, śnieg i buraki. Przy 
takich zastosowaniach zawsze zwracaj uwagę na ciężar właściwy 
materiału!

4.5.) Łyżka z wysokim wysypem

Łyżka z wysokim wysypem umożliwia zwiększenie wysokości 
wysypu i nadaje się do załadunku materiału na ciężarówki z 
wysokimi burtami bez ich uszkodzenia. Łyżki zależnie od rodzaju 
materiału roboczego  produkowane są siłownikami w pozycji 
wewnętrznej lub zewnętrznej. Mogą być produkowane w wersjach 
lekkich i ciężkich, zależnie od ciężaru usypowego materiału.  
Ładowarka wymaga trzeciego przyłącza hydraulicznego.

4.6.) Łyżka sortownicza/ ażurowa

Łyżka ażurowa do sortowania z otworami w korpusie może być 
używana do trudno oddzielających materiałów. Łyżka może 
być używana do sortowania / przesiewania objętościowych 
materiałów.

4.7.) Widły do palet

Widły do palet służą do transportu palet i bloków kamiennych. 
Należy przestrzegać nośności zgodnie z tabelą obok znaku.
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5.) Montaż i demontaż

Ładowarkę kołową należy zabezpieczyć przed 
montażem i demontażem przed nieautoryzowanym 
ponownym uruchomieniem. 

5.1.) Montaż osprzętu
 
Mocowanie na  sworznie

• Przed montażem trzpienie należy oczyścić i zwilżyć smarem. 
• Sprawdź, czy nawiercenia piasty osprzętu pokrywają się z 

otworami wysięgnika. 
• Włożyć wszystkie trzpienie z boku. (W razie potrzeby ostrożnie  

wprowadzać pobijając gumowym młotkiem).
• Uważać, aby skrzydełko zasuwy było prawidłowo osadzone w 

urządzeniu blokującym i było całkowicie zamknięte. 
• Trzpienie zostaną zablokowane za pomocą śrub.

Mocowanie na haki - szybkozłącze 

• Przed montażem szybkozłączkę należy oczyścić i w razie 
potrzeby nasmarować (patrz instrukcja szybkozłączki).

• Włożyć szybkozłączkę w haki w górnej części oprzyrządowania
• Podnosić wysięgnik, aż trzpienie szybkozłącza znajdą się w 

jednej linii z otworami na spodniej stronie haka.
• Wyprowadzić  trzpienie  z  szybkozłącza.

Podłączenie hydrauliki (zgodnie z zapotrzebowaniem)  

• Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych i złączy 
należy zredukować ciśnienie sterujące i ciśnienie wsteczne w 
obwodach roboczych. (patrz instrukcja ładowarki kołowej)

• Podłączyć przewody hydrauliczne do odpowiednich złączy na 
maszynie lub bezpośrednio do szybkozłącza.

• Ułożyć rury w taki sposób, aby nie można ich było nigdzie  
zgnieść  i upewnić się, że połączenie jest szczelne.
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Uważaj, aby olej hydrauliczny nie przedostał się do 
ziemi!

5.2.) Demontaż sprzętu
 
Mocowanie na  sworznie

• Opuścić osprzęt na podłoże (wymagana równa powierzchnia).
• Zdjąć śrubę zabezpieczającą z klapki. 
• Ostrożnie wybić trzpienie (w razie potrzeby gumowym 

młotkiem). 
• Wyciągnij wszystkie trzpienie z boku. 
• Ostrożnie zdejmij wysięgnik z osprzętu.
• Trzpienie i otwory w piaście należy oczyścić i nasmarować 

smarem.

Mocowanie na haki - szybkozłącze 

• Opuścić osprzęt na podłoże (wymagana równa powierzchnia).
• Wyciągnąć trzpienie z szybkozłącza.
• Opuść wysięgnik i zdejmij szybkozłącze z osprzętu.
• Haki i otwory należy oczyścić i zwilżyć smarem.

 Odłączanie hydrauliki (w zależności od zapotrzebowania)

• Przed rozłączeniem przewodów hydraulicznych i złączy 
należy zredukować ciśnienie sterujące i ciśnienie wsteczne w 
obwodach roboczych. (patrz instrukcja ładowarki kołowej) 

• Odłącz przewody hydrauliczne od maszyny. 
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6.) Serwis 

UWAGA: Rozpylanie oleju hydraulicznego może 
spowodować obrażenia i pożar! Uważaj, aby olej 
hydrauliczny nie przedostał się do ziemi!

Elementy mechaniczne

• Części ulegające zużyciu (np. krawędź łyżki, stal krawędziowa, 
zęby itp.) muszą być stale sprawdzane pod kątem zużycia. W 
przypadku silnego zużycia części te należy wymienić.

• Osprzęt  należy stale sprawdzać pod kątem pęknięć. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na narożnik, a także na 
wszystkie spoiny i zakotwienia. 

• Części spawane mogą być naprawiane wyłącznie przez 
wykwalifikowaną osobę. 

• Trzpienie  i łożyska należy kontrolować pod kątem zużycia. 
• Po użyciu nasadkę należy oczyścić z osadów materiału.

Elementy hydrauliczne

• Zabrania się napraw rur i rurociągów hydraulicznych.
• Wszystkie części hydrauliczne należy sprawdzać w sposób 

ciągły, przynajmniej raz w tygodniu, pod kątem nieszczelności i 
widocznych z zewnątrz uszkodzeń. 

• Zastosowania, przy   wymaganiach progowych, mogą skrócić 
trwałość. (np. wysokie temperatury, częste ruchy, wyjątkowo 
wysoka częstotliwość impulsów, praca wielozmianowa itp.) 

• W przypadku usterek hydrauliki nie wolno pracować z 
osprzętem. 

Ciągła kontrola lub serwis gwarantuje bezproblemową pracę i 
długą żywotność narzędzi osprzętu.  W przypadku uszkodzeń 
element mocujący musi zostać naprawiony przez profesjonalną 
firmę.



12

Punkty smarowania

W przypadku osprzętu z siłownikami  hydraulicznymi (np. 
Łyżka z wysokim wysypem lub łyżka sortownicza z uchwytem 
hydraulicznym) łożyska siłowników hydraulicznych i łożyska 
przegubu należy smarować raz w tygodniu smarem uniwersalnym 
w punktach smarowania do tego przeznaczonych:

Specyfikacje momentu obrotowego 

Specyfikacje momentu obrotowego dla śrub i wkrętów (klasa 
właściwości 10.9) dla części ulegających zużyciu:

Smar uniwersalny: uniwersalny smar na bazie mydła 
litowego, konsystencja 2 klasy NL-GL, wyjątkowo 
odporny na wodę, zakres stosowania: od -30 ° C do + 
100 ° C.

Podane wartości momentu obrotowego są wartościami 
przybliżonymi. Różnią się w zależności od materiału i 
tolerancji i zastosowanych komponentów.

Średnica Nm Tolerancja

M16 275 +/- 45

M20 540 +/- 90

M24 900 +/- 140

M33 2160 +/- 345
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Uwagi serwisowe

• Prace serwisowe mogą być wykonywane tylko przy 
odpowiednim oświetleniu.

• Silnik i zespół hydrauliczny ładowarki kołowej należy zatrzymać 
na czas prac serwisowych.

• Należy unikać upadku osprzętu poprzez parkowanie na stałej i 
równej powierzchni. W razie potrzeby użyj klinów. 

• Prace naprawcze mogą wykonywać wykwalifikowane osoby 
posiadające oryginalne części zamienne producenta.

Producent anuluje wszelkie zobowiązania, takie 
jak zgody gwarancyjne, umowy serwisowe itp. bez 
wcześniejszego powiadomienia, jeśli do obsługi i 
naprawy zostaną użyte inne niż oryginalne części 
zamienne.

7.) Dane techniczne 

Typ: patrz oznaczenie 
Ciężar własny: patrz oznaczenie
Pojemność łyżki: patrz oznaczenie
Maks. masa nasypowa (maksymalna waga): patrz oznaczenie
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego: patrz oznaczenie
Maksymalny przepływ hydrauliczny: patrz oznaczenie
Maksymalna temperatura oleju hydraulicznego: patrz oznaczenie

Przy zamawianiu części zamiennych należy podać typ i numer 
seryjny zgodnie z tabliczką znamionową!

UWAGA! WSZYSTKIE CZĘŚCI ZAMIENNE DO ŁYŻKI (LEMIESZE, 
SEGMENTY, PŁYTY ŚLIZGOWE, ŚRUBY, ZĘBY) MOŻNA ZAMÓWIĆ U 
DYSTRYBUTORA OSPRZETU FIRMY FUHRMANN W POLSCE:

Scapol sp. z o.o.
Malewo 7
99-314 Krzyżanów
tel. / fax: +48 24 356 20 20
biuro@scapol.com.pl
www.scapol.com.pl
sklep.scapol.com.pl
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Deklaracja zgodności 

My, Fuhrmann Fahrzeuge GmbH 
Adres    A-2165 Steinebrunn, Fuhrmann Platz 1 
zaświadczamy na własną odpowiedzialność, że nasz produkt 
Osprzęt do ładowarki kołowej 

Typ: patrz oznaczenie
Numer seryjny: patrz oznaczenie 
którego dotyczy nasza deklaracja, zgadza się z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn MSV 2010 BGBl. II Nr. 
282/2008 i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2006/42 / EG.

Przy projektowaniu i budowie osprzętu zastosowano następujące 
normy: 
ÖNORM EN 474-3: 2006 
DIN ISO 7546

Dokumentacja techniczna w / w produktu prowadzona jest pod 
adresem: 
Fuhrmann Fahrzeugegesellschaft m.b.H. 
odštěpný závod
Mikulovska 976 
CZ-69142 Valtice 

Steinebrunn, sierpień 2009

Inż. Erich Fuhrmann



W naszej ofercie 
znajdziesz:

lemiesze przykręcane 

do łyżek

Płyty Międzyzębne

Śruby lemieszOwe zęby do łyżki

lemiesze spawane do łyżek

pŁyty ślizgowe



Scapol sp. z o.o. Malewo 7 99-314 Krzyżanów 
tel. +48 24 356 20 20 biuro@scapol.com.pl 

scapol.com.pl | sklep.scapol.com.pl

ScapolMalewo


