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Informaţii importante referitoare la siguranţă
Majoritatea accidentelor legate de exploatarea, întreţinerea şi reparaţia produsului sunt cauzate de
nerespectarea regulilor elementare de siguranţă sau prevedere. Un accident poate fi evitat adesea
prin recunoaşterea situaţiilor potenţial periculoase înainte de producerea accidentului. Orice persoană
trebuie să fie atentă la pericolele potenţiale. Această persoană trebuie de asemenea să aibă pregătirea,
deprinderile şi instrumentele necesare pentru a îndeplini corespunzător aceste funcţii.

Exploatarea, ungerea, întreţinerea sau reparaţia necorespunzătoare a acestui produs poate fi
periculoasă şi poate avea drept rezultat accidentări sau deces.
Nu operaţi şi nu efectuaţi nicio operaţiune de ungere, întreţinere sau reparaţie la acest produs până
ce nu aţi citit şi înţeles informaţiile privitoare la operare, ungere, întreţinere şi reparaţie.
Măsurile de protecţie şi avertizările sunt prevăzute în acest manual şi pe produs. Dacă aceste avertizări
sunt ignorate, dumneavoastră sau alte persoane puteţi suferi accidente cauzatoare de răniri sau deces.

Pericolele sunt identificate de “Simbolul de avertizare” urmat de un “Cuvânt semnal” precum “PERICOL”,
“ATENŢIE” sau “FIŢI PRECAUT”. Eticheta de avertizare “ATENŢIE” este prezentată mai jos.

Semnificaţia acestui simbol de avertizare este după cum urmează:

Atenţie! Fiţi atent! Este vorba de siguranţa dumneavoastră.
Mesajul care apare sub avertizare explică pericolul şi poate fi prezentat fie în scris fie printr-o ilustraţie.

O listă incompletă cu operaţiunile care pot cauza deteriorarea produsului este identificată prin etichetele
de notificare “OBSERVAŢIE” pe produs şi în această publicaţie.

Caterpillar nu poate anticipa fiecare circumstanţă posibilă care ar putea implica un pericol
potenţial. În consecinţă, avertizările din această publicaţie şi de pe produs nu au caracter
exhaustiv. Nu trebuie să folosiţi acest produs în niciun alt mod care nu este prevăzut de acest
manual fără să vă asiguraţi mai întâi că aţi luat în calcul toate regulile şi prevederile de siguranţă
aplicabile pentru folosirea produsului în locaţia respectivă, inclusiv regulile şi precauţiile specifice
şantierului respectiv. Dacă se utilizează o sculă, un procedeu, o metodă de lucru sau o tehnică
de exploatare nerecomandată specific de Caterpillar, trebuie să vă asiguraţi că nu prezintă vreun
risc atât pentru dumneavoastră cât şi pentru ceilalţi. Trebuie de asemenea să vă asiguraţi că
produsul nu va fi deteriorat sau făcut nesigur prin procedeele de exploatare, ungere, întreţinere
sau reparaţie pe care intenţionaţi să le folosiţi.
Informaţiile, specificaţiile şi ilustraţiile din această publicaţie se bazează pe informaţiile care erau
disponibile la data redactării publicaţiei. Specificaţiile, cuplurile, presiunile, măsurătorile, reglările,
ilustraţiile şi celelalte articole se pot modifica în orice moment. Aceste modificări pot afecta service-ul
acordat produsului. Obţineţi informaţii complete şi actuale înainte de începerea oricărei activităţi. Dealerii
Caterpillar deţin cele mai actuale informaţii disponibile.

Când sunt necesare piese de schimb pentru
acest produs, Caterpillar recomandă folosirea
pieselor de schimb Caterpillar sau a pieselor
cu specificaţii echivalente, incluzând, dar fără a
se limita la, dimensiuni fizice, tip, rezistenţă şi
materiale.

Neluarea în considerare a acestei atenţionări poa-
te cauza defecţiuni premature, deteriorarea pro-
dusului, accidentări sau deces.

În Statele Unite, întreţinerea, înlocuirea sau repararea dispozitivelor şi sistemelor de control al
emisiilor poate fi efectuată de orice organizaţie sau persoană la alegerea proprietarului.
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