
Сканирайте, за да откриете и закупите оригинални части
на Cat ® както и съответната сервизна информация.

Език: Оригинални инструкции

Ръководство за
експлоатация и
техническо
обслужване
M318F, M320F, M322F Колесни багери
и MH3022, MH3024, MH3026 Багери за
манипулиране на товари
FME 1-UP (MH3022)
FB8 1-UP (M318F)
FB2 1-UP (M320F)
FBW 1-UP (M322F)
FB3 1-UP (MH3022)
FB5 1-UP (MH3024)
FB7 1-UP (MH3024)
FB9 1-UP (MH3026)
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Важна информация за безопасност
Повечето злополуки по време на експлоатация, техническо обслужване и ремонт на изделието се
дължат на неспазване на основните правила за безопасност или предпазни мерки. Често
злополуките могат да бъдат предотвратени, ако се разпознаят потенциално опасните ситуации,
преди да се стигне до нещастен случай. Лицето трябва да е нащрек за потенциална опасност,
включително човешки фактори, които могат да повлияят върху безопасността. Това лице трябва
също да има необходимата квалификация, умения и инструменти, за да изпълни правилно
съответните операции.

Неправилната експлоатация, смазване, техническо обслужване или ремонт на това изделие
могат да се окажат опасни и биха могли да доведат до нараняване или смърт.

Не работете с изделието и не извършвайте смазване, техническо обслужване или ремонт на
изделието, преди да сте се уверили, че сте оторизирани да извършвате тези дейности, и
преди да сте прочели и разбрали информацията за експлоатация, смазване, техническо
обслужване и ремонт.

В настоящето ръководство и върху самото изделие е предоставена информация с необходимите
предпазни мерки и предупреждения за осигуряване на безопасна работа. Несъобразяването с тези
предупреждения за опасност може да доведе до вашето или на други хора нараняване или смърт.

Опасностите са обозначени с "предупредителен символ за безопасност", последван от "сигнална
дума", например "ОПАСНОСТ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" или "ВНИМАНИЕ". Предупредителният знак
за безопасност "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" е показан по-долу.

Този предупредителен символ за безопасност има следното значение:

Внимание! Бъдете предпазливи! От това зависи вашата безопасност!

Опасността обикновено е обяснена под предупреждението в писмен или графичен вид.

Без списъкът им да е изчерпателен, действията, които могат да причинят повреда на изделието, са
обозначени с етикети “NOTICE (УКАЗАНИЕ)” върху изделието, както и в това издание.

Caterpillar не е в състояние да предвиди всички възможни обстоятелства, които могат да
доведат до потенциална опасност. По тази причина предупрежденията в това издание и
върху самото изделие не изчерпват всички опасности. Не трябва да използвате изделието по
друг начин, освен описания в това ръководство, без първо да сте се уверили, че сте
запознати с правилата за безопасност и предпазните мерки, приложими за експлоатацията на
изделието на мястото за работа, включително специфичните за съответната работна
площадка правила и предпазни мерки. Ако се използват инструменти, процедури, методи на
работа или експлоатационни способи, които не са изрично препоръчани от Caterpillar, трябва
да се уверите, че те са безопасни както за вас, така и за околните. Трябва също така да се
уверите, че сте оторизиран(а) да изпълнявате тази работа, и че изделието няма да бъде
повредено или да се наруши неговата безопасност заради процедурите за експлоатация,
смазване, техническо обслужване или ремонт, които възнамерявате да използвате.

Информацията, спецификациите и илюстрациите в настоящото издание са на базата на
информацията, която е била налична към момента на изготвяне на публикацията. Спецификациите,
данните за въртящ момент, налягане и размери, както и настройките, илюстрациите и т.н. е
възможно да бъдат променени по всяко време. Тези промени може да касаят техническото
обслужване на изделието. Преди да пристъпите към работа, трябва да се снабдите с пълната и
актуализирана информация. Доставчиците на Cat разполагат с най-актуалната информация.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако са необходими резервни части за това изделие, Caterpillar препоръчва употребата на
оригинални резервни части Caterpillar®.

Друг вид части може да не отговарят на определени спецификации на оригиналното
оборудване.

При монтажа на резервни части собственикът/потребителят на машината трябва да гаранти-
ра, че машината е в съответствие с всички приложими изисквания.



В САЩ техническото обслужване, подмяната или ремонтът на устройствата и системите за
намаляване на вредните емисии може да се изпълняват от всеки сервиз или лице по избор
на собственика.
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