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Oluline ohutusalane teave
Tavaliselt on toote kasutamise, hooldamise ja remontimisega seotud õnnetusjuhtumid põhjustatud
elementaarsete ohutuseeskirjade või ettevaatusabinõude eiramisest. Õnnetusjuhtumeid saab sageli
vältida, kui teada enne õnnetusjuhtumi tekkimist esinevaid võimalikke ohtlikke olukordi. Olge võimalike
ohtude suhtes alati tähelepanelik, kaasa arvatud inimestest tulenevad ohud. Nende ülesannete korralikuks
täitmiseks peab töötaja olema läbinud vastava koolituse ja omama vajalikke oskusi ning töövahendeid.

Selle toote vale kasutamine, määrimine, hooldamine või remontimine võib olla ohtlik ning
põhjustada vigastusi või surma.

Seda toodet on lubatud määrida, hooldada või remontida vaid isikutel, kellel on asjakohased
volitused vastava töö tegemiseks ning kes on lugenud ja mõistnud kasutamist, määrimist,
hooldamist ja remonti puudutavat teavet.

Ohutuseeskirjad ja hoiatused on esitatud käesolevas juhendis ning tootel. Ohu eest hoiatavate märkuste
eiramine võib kaasa tuua vigastusi või surma toote kasutajale või teistele inimestele.

Hoiatused ohu eest on tähistatud ohutushäire sümboliga, millele järgneb hoiatussõna, nagu "HÄDAOHT!",
"HOIATUS!" või "ETTEVAATUST!". Hoiatushäire "HOIATUS" on näidatud allpool.

Selle hoiatussümboli tähendus on järgmine:

Tähelepanu! Olge valvas! Kaalul on teie ohutus!

Selgitus, mis on esitatud selle hoiatuse all, kirjeldab vastavat ohtu ning võib olla esitatud kas teksti või pildi
kujul.

Töövõtted, mis võivad põhjustada toote kahjustumist, on tähistatud tootel ning käesolevas väljaandes
sildiga “MÄRKUS” .

Caterpillar ei saa ette näha kõiki potentsiaalset ohtu kujutavaid võimalikke asjaolusid. Hoiatused
käesolevas väljaandes ja tootel ei ole seega kõikehõlmavad. Te ei tohi seda toodet kasutada mingil
käesolevas käsiraamatus toodust erineval viisil ilma eelnevalt veendumata, et olete pidanud kinni
kõigist toote kasutamisele kasutuskohas kehtivatest ohutusreeglitest ja ettevaatusabinõudest,
sealhulgas töökohal kehtivatest asukohaspetsiifilistest reeglitest ja ettevaatusabinõudest. Kui
rakendatakse tööorganit, protseduuri, töömeetodit või kasutusviisi, mida Caterpillar ei ole
konkreetselt soovitanud, tuleb veenduda, et see on ohutu teile endale ja teistele. Ühtlasi peate
veenduma, et teil on vastava töö tegemiseks volitused ning et toodet ei kahjustata või see ei muutu
ohtlikuks kasutamise, määrimise, hooldamise või remondi käigus, mida plaanite teha.

Käesolevas väljaandes esitatud informatsioon, tehnilised andmed ja joonised lähtuvad käesoleva
väljaande koostamise hetkel saadaval olnud andmetest. Tehnilised andmed, jõumomendid, rõhud,
mõõtmed, seaded, joonised ja muud väärtused võivad muutuda mistahes ajal. Need muudatused võivad
mõjutada tootele määratud hooldusviisi. Enne töötamise alustamist tuleb hankida täielikud ja ajakohased
andmed. Caterpillari müügiesindajad valdavad kõige ajakohasemat teavet.

Kui selle toote jaoks on vaja varuosi, soovitab
Caterpillar kasutada Cati varuosi.

Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua en-
neaegseid tõrkeid, toote kahjustusi, kehavigas-
tusi või surma.

USAs võib heitmekontrolli seadmeid ja süsteeme hooldada, vahetada ja remontida iga ettevõte või
üksikisik omaniku valikul.



Sisukord

Eessõna............................................................. 4

Ohutus

Hoiatussildid ..................................................... 5

Üldine ohutusteave ........................................... 8

Muljumis- ja lõikevigastuste vältimine .............11

Põletusvigastuste vältimine .............................11

Tule- ja plahvatusohu vältimine ...................... 12

Enne töö alustamist ........................................ 15

Kasutamine .................................................... 16

Müra ja vibratsioon .......................................... 16

Tooteteave

Üldteave .......................................................... 18

Identifitseerimine ............................................. 20

Kasutusjaotis

Kasutamine ..................................................... 22

Transporditeave .............................................. 39

Hooldusjaotis

Hooldustugi ..................................................... 41

Hoolduskava ................................................... 42

Teabematerjalid

Teatmematerjalid............................................. 47

Tähestikuline register

Tähestikuline register ...................................... 48

M0106397 3
Sisukord


