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Моля, изхвърлете
опаковъчните материали и
старите машинни
компоненти и течности по
безопасен за околната
среда начин, съгласно
местните разпоредби за
събиране и преработване
на отпадъци.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

S30 е индустриална машина със седалка за работника, предназначена за почистване на твърди
повърхности (бетон, асфалт, камък, синтетика и др.). Обичайните приложения включват
индустриални складове, производствени съоръжения, разпределителни съоръжения, стадиони,
арени, конгресни центрове, паркинги, транспортни терминали и строителни обекти. Не използвайте
тази машина върху почва, трева, изкуствена трева или мокет. Тази машина може да се използва
както на закрито, така и на открито, но осигурете подходяща вентилация, ако се използва на
закрито. Не използвайте тази машина по начин, различен от описания в настоящото ръководство
за оператора.
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

В настоящото ръководство са използвани
посочените по-долу указания, съобразно
посоченото в описанието им.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждава
за опасни или небезопасни практики,
които биха могли да доведат до
сериозна травма или смърт.

ВНИМАНИЕ: Предупреждава за
несигурни действия, които биха
довели до незначителни или леки
персонални щети.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Указва действията,
които трябва да се спазват с цел безопасна
експлоатация на оборудването.

Посочената по-долу информация указва
потенциално опасни условия за оператора.
Научете кога могат да възникнат такива
условия. Запознайте се с разположението на
всички предпазни устройства на машината.
Докладвайте незабавно за повреда или
неизправност на машината.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движещи се
ремък и вентилатор. Спазвайте
дистанция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Машината отделя
токсични газове. Това може да
причини тежки наранявания или
смърт. Осигурете адекватна
вентилация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
хопер може да падне. Блокирайте
опорната шина на хопера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Притискащ ръб
на повдигателния лост. Избягвайте
подемните рамена на хопера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Гореща повърхност. НЕ
докосвайте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Може да
възникне злополука. Не работете с
вакуумната или продухващата
прахосмукачка по време на движение.

ВНИМАНИЕ: Двигателят на LPG ще
продължи да работи за няколко
секунди след изключване от ключа.
Задействайте паркинг спирачката,
преди да слезете от машината.

Тази машина може да бъде оборудвана с
технология за автоматична комуникация по
клетъчната мрежа Ако машината ще бъде
експлоатирана на места, където
използването на клетъчни телефони е
ограничено поради опасност от пречещо
въздействие, моля свържете се с
представител на Tennant за информация
как да бъде изключена комуникацията по
клетъчен телефон.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Не управлявайте машината:
- Ако не сте обучени и придобили

правоспособност.
- Ако не сте прочели и разбрали

ръководството за експлоатация.
- Под влияние на алкохол или

наркотици.
- При използване на мобилен

телефон или други видове
електронни устройства.

- Ако не сте психически и физически
способни да спазвате инструкциите.

- Ако не са налице условия за
управление, отговарящи на
правилата.

- Без поставени филтри.
- На места, където са налице

запалими пари/течности или лесно
възпламеним прах.

- На места, в които е твърде тъмно,
за да виждате уредите за
управление или да работите с
машината, освен ако не са включени
работните светлини/фаровете.

- На места с опасност от падащи
предмети, освен ако машината не е
оборудвана с предпазен покрив.

2. Преди да включите машината:
- Проверете машината за течове.
- Дръжте надалеч искри или открит

пламък от мястото на зареждане.
- Уверете се, че всички предпазни

устройства са в наличност и
функционират правилно.

- Проверете изправността на
спирачките и кормилната уредба.

- Регулирайте седалката и затегнете
колана (ако е наличен).

3. Когато включвате машината:
- Поставете крак върху спирачката и

насочващия педал в неутрално
положение.
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4. Когато използвате машината:
- Използвайте оборудването само

съгласно описаното в
ръководството.

- Не засмуквайте горящи или пушещи
остатъци, като цигари, кибрит или
гореща пепел

- Използвайте спирачките, за да
спрете машината.

- Движете се бавно по наклонени и
хлъзгави повърхности.

- Не метете по наклони, които имат
над 14% наклон, и не
транспортирайте (GVWR) по рампи с
ниво на наклон повече от 17%.

- Намалявайте скоростта, когато
правите завой.

- Дръжте всички части на тялото си в
кабината на оператора, докато
машината се движи.

- Винаги наблюдавайте околните
условия, докато работите с
машината.

- Управлявайте машината внимателно
при движение на заден ход.

- Придвижвайте машината
внимателно, когато хоперът е
вдигнат.

- Не повдигайте хопера, когато
машината е на наклон.

- Убедете се, че е налице достатъчно
разстояние преди да повдигнете
хопера.

- Не позволявайте достъп до
машината на деца и
неупълномощени лица.

- Не возете пътници на която и да е
част от машината.

- Винаги спазвайте правилата за
безопасност и правилника за улично
движение.

- Незабавно докладвайте при
възникване на повреда или
неизправност на машината.

5. Преди да приключите работа или
преди да обслужвате машината:
- Не паркирайте в близост до горими

материали, прах, газове или
течности.

- Спрете на хоризонтална
повърхност.

- Включете спирачката за паркиране.
- Изключете машината и извадете

ключа.

6. Когато обслужвате машината:
- Работата трябва да се извършва

при достатъчно осветление и
видимост.

- Поддържайте зоната добре
вентилирана.

- Избягвайте движещите се части. Не
носете широки дрехи, бижута и
вържете безопасно дългата коса.

- Блокирайте колелата на машината,
преди да я повдигате с крик.

- Повдигайте машината само на
обозначените места. Подсигурете
машината с подемни опори.

- Използвайте подемник или крик,
които ще издържат теглото на
машината.

- Не бутайте или теглете машината
без оператор на седалката.

- Не пръскайте машината със струя
под налягане или от маркуч в
близост до електрическите
компоненти.

- Преди да започнете работа по
машината, разкачете връзките с
акумулаторната батерия.

- Избягвайте контакт с акумулаторна
киселина.

- Избягвайте контакт с гореща
охлаждаща течност на двигателя.

- Не отстранявайте капачката от
радиатора, ако двигателят е нагрят.

- Оставете двигателя да изстине.
- Не допускайте пламъци и искри в

близост до зоната на обслужване на
горивната система. Поддържайте
зоната добре вентилирана.

- Използвайте картон, за да откриете
течове на хидравлична течност под
налягане.

- Всички ремонти трябва да се
извършват от обучен механик.

- Не променяйте оригиналния дизайн
на машината.

- Използвайте доставени или
одобрени от Tennant резервни
части.

- Носете лични предпазни средства,
ако е необходимо и когато това се
препоръчва в ръководството.

За безопасност: носете антифон.

За безопасност: носете предпазни
ръкавици.

За безопасност: носете защитни
очила.

За безопасност: носете
противопрахова маска.
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7. Когато товарите/разтоварвате
машината на/от камион или ремарке:
- Преди товарене на машината,

изпразнете хопера за мръсотия.
- Изключете машината и извадете

ключа.
- Използвайте рампа, камион или

ремарке, които ще издържат теглото
на машината и оператора.

- Не товарете/разтоварвайте на рампа
с наклон над 25%.

- Използвайте лебедка. Не
управлявайте машината с цел да я
натоварите на камион/ремарке или
да я разтоварите от там, освен ако
височината спрямо пода е 380 мм
(15 инча), или по-малко.

- След като машината е натоварена,
включете паркинг спирачката.

- Блокирайте гумите на машината.
- Привържете машината към камион

или ремарке.
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Маркировката за безопасност на машината е
на указаните места. Сменете повредените
стикери.

354590

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ - Машината
отделя токсични газове. Това може да
доведе до сериозно нараняване.
Осигурете адекватна вентилация.

Поставен отстрани на кабината на
оператора.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН
ЕТИКЕТ - Движещ се
ремък и вентилатор.
Спазвайте дистанция.

Разположен на
предпазителя на
ремъка на двигателя.

ЕТИКЕТ ЗА ВНИМАНИЕ - Двигателят на
LPG ще продължи да работи за няколко
секунди след изключване от ключа.
Задействайте паркинг спирачката,
преди да слезете от машината.

Поставена до ключа за запалването
върху таблото. (Cамо за машини с LPG)

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН
ЕТИКЕТ - Точка на
прищипване при
повдигане на лоста.
Избягвайте подемните
рамена на хопера.

Поставен на двете
подемни рамена на
хопера.
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354590

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ -
Опасност от изгаряне. НЕ
докосвайте.

Разположен на
защитното устройств
она ауспуха.

СТИКЕР ЗА
БЕЗОПАСНОСТ -
Прочетете
ръководството, преди
да започнете работа с
машината.

Поставен отстрани на
кабината на оператора.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ-
Повдигнатият хопер може да падне.
Блокирайте опорната шина на хопера.

Разположен на опорната шина на
хопера.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ-
Повдигнатият хопер може да падне.
Блокирайте опорната шина на хопера.

Поставен на подемното рамо на
хопера.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ - Може
да възникне инцидент. Не работете с
вакуумната или продухващата
прахосмукачка по време на движение.

Поставен на опционалната врата на
вакуумната или продяхващата
прахосмукачка.
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ВРАТА ЗА ДОСТЪП НА ХОПЕРА

Използвайте вратата за достъп на хопера, за
да отстраните отпадъци, които са прекалено
големи, за да могат да се повдигнат от
машинта при метене.

Завъртете дръжката на вратата за достъп до
хопера, за да разхлабите ключалката,
повдигленет дръжката, за да освободите
ключалката и след това отворете вратата з
адостъп до хопера, повдигайки я. 
(Сер. № 000000 - 006500)

Издърпайте дръжката на вратата за достъп до
хопера, за да отворите вратата за достъп до
хопера. (Сер.№ 006501 -         )
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Полипропиленова, телена 8 двойноредова
главна четка - Препоръчва се за употреба
при стандартно метене, фини частици и леки
наслоявания на мръсотия.

Полипропиленова главна четка за пясък -
Препоръчва се за почистване на тежки
натрупвания на пясък и други малки частици.

Полипропиленова главна четка за
прозорци - Препоръчва се за почистване на
леки наслоявания, най-вече върху гладки
подови повърхности.

Полипропиленова 8 двойноредова главна
четка - Препоръчва се за употреба при
пол-леки приложения за метене.

Найлонова 8‐двойноредова главна четка -
Препоръчва се за стандартно почистване,
най-вече на груби и неравни повърхности.
Найлонът има дълъг живот на употреба.

Найлонова главна четка с цялостно
зареждане - Препоръчва се за почистване на
натрупвания на пясък и други малки частици.
Найлонът има дълъг живот на употреба.

Найлонова обходна главна четка -
Препоръчва се за измитане на тежки
натрупвания на мръсотия при движение с бъза
скорост.

Телена 8‐ двойноредова главна четка -
Препоръчва се за употреба при стандартно
метене и леки наслоявания на мръсотия.

Главна четка от естествени влакна с
цялостно зареждане - Препоръчва се за
почистване на натрупвания на пясък и други
малки частици.

Полипропиленова странична четка -
Препоръчва се за употреба при стандартно
метене на леки до средни натрупвания на
мръсотия.

Найлонова странична четка - Препоръчва
се за употреба при стандартно метене на груби
и неравни подови повърхности. Найлонът има
дълъг живот на употреба.

Плоска телена странична четка -
Препоръчва се за метене на открито и покрай
тротоари, където замърсяването е силно или
наслоено.

505 	0�43: �0;:7030

Машини Сер. № 000000 - 006500

Машини Сер.№ 006501 -
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� b����� ������ �� ���������

� Проверете машината за течове.
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� Странична(и) четка(и) Проверете
състоянието на четката. Отстранете
въжета, ленти, найлонови опаковки или
други отпадъци, увити около четката.
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� Проверете клаксона, фаровете, стоповете,
светлините за безопасност и алармата за
движение назад (ако е оборудвана).
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4� Освободете каишката за монтиране, след
това махнете застопоряващия болт и
махнете празния LPG резервоар за гориво.
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6. Включете светлините.
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ЗАБЕЛЕЖКА: С цел защита на емисионните
части на двигателя при машини на LPG,
двигателят ще продължи да работи за
няколко секунди след изключване от ключа.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди напускане или
обслужване на машината, не паркирайте в
близост до горими материали, прах, газове
или течности. Спрете на равна повърхност,
активирайте паркинг спирачката, изключете
машината и извадете ключа.
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Не работете с машината в области, където
температурата на околната среда е над 43° C
(110° F). Не работете с машината в режим на
изтъркване в области, където температурата
на околната среда е под нулата 0° C (32° F).
Когато се употребява с правилната
хидравлична течност и период на загряване,
машината може да работи при много по-ниски
температури. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не метете по наклони,
които имат над 14% наклон, и не
транспортирайте (GVWR) по рампи с ниво
на наклон повече от 17%.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, проверявайте дали има
достатъчно пространство преди да
повдигнете хопера. Не повдигайте хопера,
когато машината е на наклон.

!"#$%$&'"� ������ �����	�: ��
�	�	������� �	
��	�� �� ������ ��F�� ��
����	���� �� 8����� � K J�� QQ �RS CH��

6� `���� �������� �������� ���
�������� �� �������

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, управлявайте я внимателно при
движение на заден ход. Придвижвайте
машината внимателно, когато хоперът е
вдигнат.
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*ЗАБЕЛЕЖКА: при двигатели Mitsubishi със сериен номер 005700 и по-висок ще се покаже
индикатор за „проверка на двигателя“ и автоматично ще изключи машината, ако охлаждащата
течност е твърде гореща.
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*ЗАБЕЛЕЖКА: при двигатели Mitsubishi със сериен номер 005700 и по-висок ще се покаже
индикатор за „проверка на двигателя“ и автоматично ще изключи машината, ако охлаждащата
течност е твърде гореща.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

3. Свържете модула на маркуча към
прахосмукачката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прахосмукачката или
продухващата уредба използват един и същ
маркуч.

4. Свържете маркуча на прахосмукачката
към машината под вратата на
прахосмукачката, разположена отпред на
хопера. Уверете се, че вратата на хопера е
затворена, когато работите с
прахосмукачката.

5. Свържете маркуча на продухващата
уредба към машината под вратата на
продухващата уредба, разположена отляво
на машината. Уверете се, че вратата на
хопера е затворена, когато работите с
продухващата уредба.
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b����� b������ H�
��������

Прекомерна запрашеност Предпазните престилки на
четките и уплътненията срещу
запрашаване са износени,
повредени или не са регулирани
добре

Подменете или регулирайте
предпазните престилки на
четките или уплътненията срещу
запрашаване

Запушен прахоулавящ филтър Изтръскайте и/или подменете
прахоулавящия филтър

Мръсни / запушени циклони Почистете блокирания материал
в циклоните

Вакуумният маркуч е повреден Сменете вакуумния маркуч

Повредено уплътнение на
вакуумната помпа

Подменете уплътнението на
вакуумна помпа

Отказ на вакуумната помпа Проверете дали кабелите на
термозащитното устройство са
свързани
Повикайте сервизен
представител на Tennant

Термозащитното устройство
изключва

Изчакайте термозащитното
устройство да изстине

$�� 
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%�
�������� �� ����
� ��
������  ������� ��
��

[����� ����
�� �� ������

U������� ���� �  ��������
���������

c�������� ������

b���	���� ����	��� �
��	�������� �������� ��
�������� ����

H�
����� ����	���� ��
��	�������� �������� ��
�������� ����

b���	� � ��	��������
�������� �� �������� �V���

���������� ����

b������� 
�����
��	
������ �� ?1**3*.

R�����  ���� ^������� �����

^���
�� ��� ����	��
��	����� ��
����� �� �����

b�	��� ��	������
��
�����

%��	��	��� ���� c����	��� ��;����@	� ��
���	�� ��� 
 
����� 
�


����� ��	
������ ��
?1**3*.�

%�������� ��
����� �������
�� 	�������

%�
����� �������� ��������
�� 	�������

k������� �� ��� � 


��������

R�����  ��� '���� ����� 	� 	���

b���� � ����� ^���o�� ��������� ^���
�
������
b�� �����	���
�" ��������
�����

SM7 f: � f6# b������ �����
��	�������� ����
�

b������� 
�����
��	
������ �� ?1**3*.



32H7:S2854 4�86CZF072

36 SM7 N776TJN U��VW:X Y7T!J7L6Z

32H7:S2854 4�86CZF072

1

2 3

4

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

СХЕМА ЗА ПОДДРЪЖКА

Таблицата по-долу показва лицето,
отговорно за всяка дейност.

O = оператор.
T = обучен персонал.

Интер
вал

Отг.

лице

Инди
като

р Описание Процедура

Смазочн
о

веществ
о/течнос

т

Бр.
места

за
обслу
жване

Ежедн
евно

O 1 Двигател Проверете нивото на
маслото

EO 1

Проверете нивото на
охлаждащата течност в
резервоара

WG 1

Проверете индикатора на
въздушния филтър

- 1

O 2 Резервоар за
хидравлична течност

Проверете нивото на
течността

HYDO 1

O 3 Прахоулавящ филтър
на хопера

Изтръсквайте, за да го
почистите

- 1

O 4 Предпазни престилки
на отделението за
главната четка

Проверете за повреди,
износване и регулиране

- Всички

O 5 Предпазна престилка
на хопера

Проверете за повреди,
износване и регулиране

- Всички
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Таблицата по-долу показва лицето,
отговорно за всяка дейност.

O = оператор.
T = обучен персонал.

Интер
вал

Отг.

лице

Инди
като

р Описание Процедура

Смазочн
о

веществ
о/течнос

т

Бр.
места

за
обслу
жване

Ежедн
евно

O 6 Главна четка Проверете за повреди и
износване

- 1

O 7 Странична четка Проверете за повреди и
износване

- 1

50 часа O 6 Главна четка Завъртете от край до край - 1

T 6 Главна четка Проверете и регулирайте
формата на четките, ако е
необходимо

- 1

T 8 Задно колело Затегнете гайките на
колелата (само след
първоначалните 50 часа)

- 1

T 9 Акумулатор Почистете и затегнете
кабелните връзки на
акумулатора (само след
първоначалните 50 часа)

- 1

T 1 Двигател Проверете обтягането на
ремъка

- 1

100
часа

T 1 Двигател Сменете маслото и
филтъра

EO 1

Източете натрупалото се
масло в газовия изпарител

- 1

Двигател, GM (Сер. №
000000-005699)

Източете маслото от
електронния регулатор на
налягане (ЕРН)

- 1

T 3 Прахоулавящ филтър
на хопера

Проверете за повреди,
почистете или подменете

- 1

T 16 Циклони / филтърна
рама

Почистете - Всички

T 16 Уплътнения на
циклона

Проверете за повреда или
износване

- Всички

T 10 Радиатор Почистете външната част
на ядрото

- 1

T 10 Хидравличен
охладител

Почистете външната част
на ядрото

HYDO 1

O 8 Задна гума Проверете налягането - 1

O - Уплътнения Проверете за повреда или
износване

- Всички

ЗАБЕЛЕЖКА: Сменете хидравличната течност, филтъра и смукателната цедка, с индикация
(*), след всеки 800 часа за машини, които НЕ са оригинално оборудвани с TennantTrue
хидравлична течност с високо качество. (Виж Секция Хидравлика).

СМАЗОЧНО ВЕЩЕСТВО/ТЕЧНОСТ

ММ Само моторно масло 5W30 SAE-SG/SH.. . . .
HYDO ТеnnantTrue хидравлична течност с високо качество или равностойна..
WG Антифриз - смес от вода и етиленгликол, -34° C (-30° F).. . .
СПСВ Специално смазочно вещество, смазка "Lubriplate EMB" (част на Tennant №01433-1)..

ЗАБЕЛЕЖКА: При крайно запрашени условия на работа може да са необходими по-чести
интервали на поддръжка.
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Таблицата по-долу показва лицето,
отговорно за всяка дейност.
O = оператор.
T = обучен персонал.

Интер
вал

Отг.

лице

Инди
като

р Описание Процедура

Смазочн
о

веществ
о/течнос

т

Бр.
места

за
обслу
жване

200
часа

T 10 Маркучи и скоби на
радиатора

Проверете за
херметичност и износване

- Всички

T 11 Спирачен педал Проверете регулирането - 1

T 12 Лагерни опори на
задното колело

Смажете СПСВ 2

T 12 Лагери на цилиндъра
на механизма за
управление (Сер. №
000000-006766)

Смажете СПСВ 1

T 13 Лагери на подемното
рамо на хопера

Смажете СПСВ 2

T 14 Предпазител на
страничната четка

Завъртете 90 - 1

400
часа

T 1 Двигател, GM 
(Сер. №
000000-005699)

Почистете и настройте
междуелектродното
разстояние или сменете
запалителните свещи

- 4

Двигател Сменете горивния филтър
(Газ/LPG)

- 1

T 15 Предни колела Регулирайте и
препакетирайте лагерите

СПСВ 2

800
часа

T 2 Резервоар за
хидравлична течност

Сменете капачката за
пълнене

- 1

T 1 Двигател, GM 
(Сер. №
000000-005699)

Проверете ангренажния
ремък

- 1

T - Хидравлични маркучи Проверете за износване и
повреда

- Всички

T 10 Охлаждаща система Продухайте WG 1

T 8 Ходов двигател Момент на затягане на
гайката на вала

- 1

T 8 Задно колело Затегнете гайките на
колелото

- 1

T 9 Акумулатор Почистете и стегнете
кабелните връзки на
акумулатора

- 1

ЗАБЕЛЕЖКА: Сменете хидравличната течност, филтъра и смукателната цедка, с индикация
(*), след всеки 800 часа за машини, които НЕ са оригинално оборудвани с TennantTrue
хидравлична течност с високо качество. (Виж Секция Хидравлика).

СМАЗОЧНО ВЕЩЕСТВО/ТЕЧНОСТ

ММ Само моторно масло 5W30 SAE-SG/SH.. . . .
HYDO ТеnnantTrue хидравлична течност с високо качество или равностойна..
WG Антифриз - смес от вода и етиленгликол, -34° C (-30° F).. . .
СПСВ Специално смазочно вещество, смазка "Lubriplate EMB" (част на Tennant №01433-1)..

ЗАБЕЛЕЖКА: При крайно запрашени условия на работа може да са необходими по-чести
интервали на поддръжка.
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Таблицата по-долу показва лицето,
отговорно за всяка дейност.

O = оператор.
T = обучен персонал.

Интер
вал

Отг.

лице

Инди
като

р Описание Процедура

Смазочн
о

веществ
о/течнос

т

Бр.
места

за
обслу
жване

1000
часа

T 1 Двигател, Mitsubishi 
(Сер.№ 005700-     )

Подменете запалителните
свещи

- 4

T 1 Двигател Проверете PCV системата - 1

T 1 Маркучи на радиатора Проверете за пукнатини
или износване

- 2

1200
часа

T 2 Филтър на
хидравличната течност

* Сменете филтърния
елемент

- Всички

2000
часа

T 1 Двигател, GM 
(Сер. №
000000-005699)

Сменете ангренажния
ремък

1

2400
часа

T 2 Резервоар за
хидравлична течност

* Сменете мрежестия
филтър на смукателния
отвор

- 1

* Сменете хидравличната
течност

HYDO 1

5000
часа

T 1 Двигател, Mitsubishi 
(Сер.№ 005700-     )

Сменете ремъците на
разпределителния вал и
на балансиращия вал

- 2

ЗАБЕЛЕЖКА: Сменете хидравличната течност, филтъра и смукателната цедка, с индикация
(*), след всеки 800 часа за машини, които НЕ са оригинално оборудвани с TennantTrue
хидравлична течност с високо качество. (Виж Секция Хидравлика).

СМАЗОЧНО ВЕЩЕСТВО/ТЕЧНОСТ

ММ Само моторно масло 5W30 SAE-SG/SH.. . . .
HYDO ТеnnantTrue хидравлична течност с високо качество или равностойна..
WG Антифриз - смес от вода и етиленгликол, -34° C (-30° F).. . .
СПСВ Специално смазочно вещество, смазка "Lubriplate EMB" (част на Tennant №01433-1)..
 
ЗАБЕЛЕЖКА: При крайно запрашени условия на работа може да са необходими по-чести
интервали на поддръжка.
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СМАЗВАНЕ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

ДВИГАТЕЛНО МАСЛО

Проверявайте ежедневно нивото на
двигателното масло. Сменяйте маслото и
масления филтър на всеки 100 часа работа.

Зареждайте двигателя с масло, докато то
достигне ограничителната маркировка на
указателя на нивото. НЕ наливайте след
достигане на последната ограничителна линия
на указателя за ниво.

Капацитетът на моторното масло за
двигатели GM (машинни серийни номера
005699 и по-ниски) е 3,5 л (3,7 кварта) с
маслен филтър.

Капацитетът на моторното масло за
двигатели Mitsubishi (машинни серийни
номера 005700 и по-високи) е 4,7 л (5 кварти) с
маслен филтър.

ОПОРА НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Смазвайте лагерната опора на задното колело
на всеки 200 часа работа.

ЛАГЕР НА ЦИЛИНДЪРА НА МЕХАНИЗМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ (Сер. № 000000-006766)

Смазвайте цилиндъра на механизма за
управление на всеки 200 часа експлоатация.

ЛАГЕРИ НА ПОДЕМНОТО РАМО НА ХОПЕРА

Смазвайте шарнирните болтове на подемното
рамо на хопера на всеки 200 часа работа.

ЛАГЕРИ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО

Препакетирайте и регулирайте лагерите на
предното колело на всеки 400 часа работа.



32H7:S2854 4�86CZF072

41SM7 N776TJN U��VW:X Y7T!J7L6Z

ХИДРАВЛИКА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

Проверявайте ежедневно нивото на
хидравличната течност при работна
температура. Хоперът трябва да бъде свален,
когато се проверява нивото на хидравличната
течност.

Върху резервоара е монтирана капачка на
отвора за зареждане. Разполага с вграден
отдушник и указател за нивото на течността.
Сменяйте капачката на всеки 800 часа
експлоатация.

Преди да поставите обратно капачката за
пълнене на резервоара, нанесете тънък слой
хидравлична течност по уплътнителната й
гарнитура.

ВНИМАНИЕ! Не препълвайте резервоара за
хидравлична течност и не използвайте
машината, когато нивото на хидравличната
течност в резервоара е ниско. Може да
възникне повреда в хидравличната
система на машината.

Изпразвайте и презареждайте резервоара за
хидравлична течност с нова ТеnnantTrue
хидравлична течност с високо качество на
всеки 2400 часа работа. Машините имат синя
капка (снимката в ляво) върху етикета за
хидравлична течност, ако оригинално са
оборудвани с TennantTrue хидравлична
течност с високо качество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Гореща повърхност. НЕ
докосвайте.

TennantTrue Течност Предишна течност

ЗАБЕЛЕЖКА: Сменяйте хидварвличната
течност, филтъра и смукателната цедка
след всеки 800 часа при ВСИЧКИ машини,
които НЕ са използвали постоянно
ТеnnantTrue хидравлична течност с високо
качество или равностойна.

Резервоарът е с вграден мрежест филтър на
изпускателния отвор, който филтрира
хидравличната течност преди тя да постъпи в
системата. Сменяйте мрежестия филтър на
всеки 2400 часа експлоатация.

Сменяйте филтъра за хидравличната течност
на всеки 1200 часа работа или ако
хидравличният манометър е в
жълтата/червената зона, когато хидравличната
течност в резервоара е с температура около
32°C (90° F).
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ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ

Предлагат се три течности, подходящи за
различни диапазони на околната температура:

ТеnnantTrue хидравлична течност 
с високо качество (Удължен живот)

Номенк
латуре
н
номер

Капацит
ет

Вискози
тетен
индекс
(VI) на
клас по
ISO

Диапазони
на околната
температур
а

1057710 3,8 л

(1 галон)

ISO 100

VI 126
или по-
висок

19°fC
 (65°fF) или
по-висок

1057711 19 л

(5
галона)

1069019 3,8 л 
(1 галон)

ISO 68

VI 155
или по-
висок

7 до 43°fC

(45 до
110°fF)1069020 19 л 

(5
галона)

1057707 3,8 л

(1 галон)

ISO 32

VI 163
или по-
висок

16°fC
 (60°fF) или
по-нисък

1057708 19 л 
(5
галона)

Ако използвате налична ‐ на местния пазар
хидравлична течност, уверете се, че
характеристиките й отговарят на
спецификациите на Tennant относно
хидравличните течности. Използването на
хидравлични течности-заместители може да
доведе до преждевременна повреда на
хидравличните компоненти.

ВНИМАНИЕ! Хидравличните компоненти
зависят от хидравличната течност на
системата за вътрешно смазване. Ако в
хидравличната система попадне пръст или
други замърсители, това ще доведе до
неправилно функциониране, ускорено
износване и повреди.

ХИДРАВЛИЧНИ МАРКУЧИ

Проверявайте маркучите на хидравличната
система на всеки 800 часа експлоатация за
износване или повреда.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, използвайте картон, за да
локализирате теч на хидравлична течност
под налягане.

Изтичането на течността под налягане от
много малък отвор може да е почти
незабележимо и може да причини
наранявания.

00002

Ако се открие теч, свържете се със съответния
персонал.

ВНИМАНИЕ: Използвайте само доставени
от TENNANT хидравлични маркучи или
такива с еквивалентни показатели.
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ДВИГАТЕЛ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

ОХЛАЖДАЩА СИСТЕМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, избягвайте контакт със загрята
охлаждаща течност на двигателя. Не
отстранявайте капачката от радиатора, ако
двигателят е нагрят. Оставете двигателя да
изстине.

Ежедневно проверявайте нивото на
охлаждащата течност в резервоара. Нивото на
охлаждащата течност трябва да бъде между
индикаторните маркировки, когато двигателят е
студен.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
техническо обслужване на машината, не
отстранявайте капачката от радиатора, ако
двигателят е нагрят. Оставете двигателя да
изстине.

Свържете се с производителя на охлаждащата
течност за инструкции относно смесване на
вода/охлаждаща течност.

Промивайте радиатора и охлаждащата
система на всеки 800 часа работа.

Охладителната система трябва да е напълно
заредена с охладителна течност, за да се
предотврати пренагряване на двигателя.
Когато пълните охладителната система,
отворете изпускателните кранове, за да
обезвъздушите системата за машини със
сериен номер 002003 и по-малък. (Машини със
сериен номер 002004 и по-висок нямат
изпускателни кранове).

Разположение на изпускателния кран на
машини LPG за машини със сериен номер
002003 и по-нисък.

Разположение на изпускателния кран на
бензинови машини за машини със сериен
номер 002003 и по-нисък.
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Проверявайте маркучите и скобите на
радиатора на всеки 200 часа работа. Затягайте
разхлабените скоби. Подменяйте повредените
маркучи и скоби.

Проверявайте маркучите на радиатора за
пукнатини и износване на всеки 1 000 часа
експлоатация.

Проверявайте външната част на
ядрото/сърцевината на радиатора и
охлаждащите ребра за замърсявания на всеки
100 часа работа. Отстранявайте праха чрез
продухване (с въздух или вода под ниско
налягане) или промиване през решетката и
ребрата на радиатора в посока, обратна на
нормалния въздушен поток. Внимавайте да не
огънете охлаждащите ребра при почистване.
Почиствайте щателно, за да предотвратите
натрупване на прах по ребрата. За да
избегнете спукване на радиатора, оставете
радиатора и охлаждащите ребра да изстинат
преди почистване.
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ИНДИКАТОР НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

Проверявайте индикатора ежедневно.
Червената линия на индикатора се придвижва
успоредно със замърсяването на елемента на
въздушния филтър. Не подменяйте елемента
на въздушния филтър, докато червената линия
не достигне 5 kPa (20 в H2O) и прозорецът
"ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ЧЕРВЕНА ИНДИКАЦИЯ"
не е запълнен в червено. Двигателят трябва да
работи, за да отчетете точно индикатора на
въздушния филтър.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, избягвайте движещите се части.
Не носете широки дрехи и бижута и
вържете безопасно дългата коса.

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

Рамата на въздушния филтър на двигателя е
разположена пред двигателната камера вътре
в лявата предпазна врата.

Сменяйте елемента на въздушния филтър,
когато индикаторът му показва ограничение на
въздухосмукателната система или филтърният
елемент е повреден. Вижте ИНДИКАТОР НА
ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР.

Свалете филтърния елемент. Внимателно
почистете капачката в края и вътрешността на
корпуса с влажна кърпа. Почистете
повърхностите на уплътнението на корпуса.

Сменете вътрешния филтърен елемент след
като основния е бил подменян три пъти. Не
сваляйте вътрешния елемент на въздушния
филтър от корпуса, освен ако той не
ограничава въздушния поток.

Поставете филтърния елемент в корпуса на
въздушния филтър и поставете
противопраховата капачка, като източването
на водата е надолу.
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След като смените елемента на въздушния
филтър, натиснете бутона за възстановяване в
края на индикатора, за да възстановите
индикатора.

ГОРИВЕН ФИЛТЪР (бензин)

Сменяйте бензиновия горивен филтър на
всеки 400 часа работа.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, не допускайте пламъци и искри
в близост до зоната на обслужване на
горивната система. Поддържайте зоната
добре вентилирана.

ГОРИВЕН ФИЛТЪР (LPG)

ЗАБЕЛЕЖКА: Затворете работният клапан
на резервоара за газ пропа-бутан и включете
двигателя и го оставете д аработи докато
спре, поради липса на гориво,преди да
работите по горивната система за LPG.

Сменяйте LPG горивния филтър на всеки 400
часа работа.

Разглобете вентила за спиране притока на
гориво, за да достигнете LPG горивния
филтър.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, не допускайте пламъци и искри
в близост до зоната на обслужване на
горивната система. Поддържайте зоната
добре вентилирана.
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ЕЛЕКТРОНЕН РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ
(LPG) (Сер. № 000000-005699)

Отстранете датчика и източете маслото от LPG
електронния регулатор на налягане (ЕРН) след
всеки 100 часа експлоатация.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, не допускайте пламъци и искри
в близост до зоната на обслужване на
горивната система. Поддържайте зоната
добре вентилирана.

ГАЗОВ ИЗПАРИТЕЛ

Източвайте натрупалото се масло в газовия
изпарител на всеки 100 часа експлоатация.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, не допускайте пламъци и искри
в близост до зоната на обслужване на
горивната система. Поддържайте зоната
добре вентилирана.

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ - ДВИГАТЕЛИ GM 
(Сер. № 000000 - 005699)

Почистете или сменете, и настройвайте
междуелектродното разстояние на
запалителните свещи на всеки 400 часа
работа. Правилното междуелектродно
разстояние на запалителните свещи е 1 мм
(0,042 инча).

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ - ДВИГАТЕЛИ
MITSUBISHI (Сер. № 005700 -     )

Сменяйте запалителните свещи на всеки 1 000
часа експлоатация.
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РЕМЪК НА ДВИГАТЕЛЯ

Проверявайте обтягането на ремъка на всеки
50 часа експлоатация. Регулирайте
обтягането, когато е необходимо. Ремъкът е
опънат добре тогава, когато се отклонява на 13
мм (0,50 инча) от сила 4 до 5 кг (8 до 10
фунта), приложена в средата на най-дългата
му част.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движещи се
ремък и вентилатор. Спазвайте
дистанция.

АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК - ДВИГАТЕЛИ GM 
(Сер.№ 000000 - 005699)

Проверявайте ангренажния ремък на всеки 800
часа работа.

Сменяйте ангренажния ремък на всеки 2000
часа работа.

РЕМЪЦИ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ И НА
БАЛАНСИРАЩ ВАЛ - ДВИГАТЕЛИ
MITSUBISHI (Сер. № 005700 -      )

Сменете ремъците на разпределителния вал и
балансиращия вал след всеки 5 000 часа
експлоатация.

PCV СИСТЕМА

Проверявайте PCV системата (позитивна
картерна вентилационна) след всеки 100 часа
експлоатация.

АКУМУЛАТОР

Почистете и затегнете връзките на
акумулатора след първите 50 часа работа и на
всеки 800 часа след това. Не отстранявайте
вентилационните капачки от акумулатора и не
доливайте вода в батерията.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
техническо обслужване на машината,
избягвайте контакт с електролита в
акумулатора.
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ПРЕДПАЗИТЕЛИ И РЕЛЕТА

ПРЕДПАЗИТЕЛИ И РЕЛЕТА НА РЕЛЕЙНИЯ
ПАНЕЛ

Отстранете капака на релейния панел, за да
достигнете предпазителите и релетата. Винаги
подменяйте даден предпазител с предпазител
със същия ампераж. Допълнителни
предпазители с ампераж от 15 Amp са
осигурени в шкафа на релейния панел.

Вижте таблицата по-долу за разположение на
предпазителите и релетата на релейния
панел.

Направете справка с таблиците по-долу за
предпазителите и защитените вериги.

S30

Предп
азител

Номинал
на

стойност

Защитена верига

FU1 15 A Сирена

FU2 15 A Превключвател с ключ, двигател,
инструменти

FU3 15 A Сигнали при завой, 4-посочни
мигачи

FU4 15 A Допълнителни предпазители,
включен B+

FU5 15 A Клапани на главната четка,
клапани на страничната четка

FU6 15 A Клапани на хопера

FU7 15 A Светлини, сигнал за заден ход

FU8 15 A Допълнителен предпазител B+

FU9 15 A Вибрационно сито, клапан на
вакуумната помпа

FU10 15 A Не се използва

FU11 60 A Предпазител на главното
захранване, в реда на главното
контактно окабеляване

FU12 60 A Захранване в кабината (По избор)

FU13 40 A Не се използва

FU14 60 A Захранване в кабината (По избор)

S30 XP и X4

Предп
азител

Номинал
на

стойност

Защитена верига

FU1 15 A Сирена

FU2 15 A Превключвател с ключ, двигател,
инструменти

FU3 15 A Сигнали при завой, 4-посочни
мигачи, вибрационно сито

FU4 15 A Табло за управление

FU5 15 A Клапани на главната четка,
клапани на страничната четка

FU6 15 A Клапани на хопера, клапани на
вакуумната четка

FU7 15 A Светлини, сигнал за заден ход

FU8 15 A Допълнителен предпазител B+

FU9 15 A Допълнително включени,
Предпазител B+

FU10 15 A Не се използва

FU11 60 A Предпазител на главното
захранване, в реда на главното
контактно окабеляване

FU12 60 A Захранване в кабината (По избор)

FU13 40 A Не се използва

FU14 60 A Захранване в кабината (По избор)

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги подменяйте даден
предпазител с предпазител със същия
ампераж.
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Направете справка с таблицата по-долу за
релетата и управляваните вериги.

S30

Реле Номинална
стойност

Управлявана верига

M1 12 VDC, 40 A Сирена

M2 12 VDC, 40 A Допълнителна 1

M3 12 VDC, 40 A Вибрационно сито

M4 12 VDC, 40 A Клапани на главната четка,
клапани на страничната
четка

M5 12 VDC, 40 A Допълнителна 2

S30 XP и X4

Реле Номинална
стойност

Управлявана верига

M1 12 VDC, 40 A Сирена

M2 12 VDC, 40 A Допълнителна 1

M3 12 VDC, 40 A Вибрационно сито

M4 12 VDC, 40 A Не се използва

M5 12 VDC, 40 A Допълнителна 2

ПРЕДПАЗИТЕЛИ И РЕЛЕТА ЗА КАБЕЛНИТЕ
ЛИНИИ НА ДВИГАТЕЛЯ

Предпазителите и релетата за кабелните
линии на двигателя се намират в кутията за
предпазители в отсека на двигателя.
Направете справка с капака на кутията за
предпазители за местоположението на
предпазителите и релетата за кабелните линии
на двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги подменяйте даден
предпазител с предпазител със същия
ампераж.

ПРЕДПАЗИТЕЛИ НА КАБИНАТА
(ОПЦИОНАЛНО В КАБИНАТА)

Предпазителите на кабината се намират в
таблото с предпазители в кабината.
Отстранете предпазителния капак, за да
достигнете до предпазителите.

Направете справка с таблицата по-долу за
предпазителите и контролираните вериги.

Предпаз
ител

Номинал
на

стойност

Защитена верига

FU1 5 A Светлини

FU2 5 A Чистачка

FU3 20 A Климатик

FU4 2 A Отопление

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги подменяйте даден
предпазител с предпазител със същия
ампераж.
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ОТСТРАНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА
ПРАХОУЛАВЯЩИЯ ФИЛЪТР (СЕР. № 000000
- 006500)

Филтърът трябва да се разклаща в края на
всяка работна смяна и преди отстраняването
му от машината. Проверявайте и почиствайте
филтъра на всеки 100 часа работа.
Подменяйте повредените прахоулавящи
филтри.

ЗАБЕЛЕЖКА: Почиствайте филтъра на
по-кратки интервали, ако уредът се
използва в изключително прашна среда.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

1. Отворете горния капак и страничния
предпазител.

2. Отстранете филтърната сглобка на
вибрационното сито от корпуса на
филтъра.

3. Извадете прахоулавящия филтър от
корпуса на филтъра.

4. Почистете или подменете елемента на
прахоулавящия филтър. Вижте
ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХОУЛАВЯЩИЯ
ФИЛТЪР.

5. Вкарайте прахоулавящия филтър във
филтърния корпус и монтирайте отново
отстранените части.

6. Затворете страничния предпазител и
горния капак.
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ОТСТРАНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА
ПРАХОУЛАВЯЩИЯ ФИЛЪТР (СЕР.№ 006501-
      )

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

Филтърът трябва да се разклаща в края на
всяка работна смяна и преди отстраняването
му от машината. Проверявайте и почиствайте
филтъра на всеки 100 часа работа.
Подменяйте повредените прахоулавящи
филтри.

ЗАБЕЛЕЖКА: Почиствайте филтъра на
по-кратки интервали, ако уредът се
използва в изключително прашна среда.

1. Освободете и отворете капака на хопера.
Задръжте хопера отворен с поддържащия
лост на капака на хопера.

2. Отстранете капака на прахоулавящия
филтър.

3. Извадете прахоулавящия филтър от
хопера.

4. Почистете или подменете елемента на
прахоулавящия филтър. Вижте
ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХОУЛАВЯЩИЯ
ФИЛТЪР.

5. Почистете праха и остатъците от кутията
на филтъра.

6. Поставете обратно прахоулавящия
филтър.

7. Поставете обратно капака на
прахоулавящия филтър.

8. Затворете капака на хопера.
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ПОЧИСТВАНЕ НА ПРАХОУЛАВЯЩИЯ
ФИЛТЪР

Използвайте един от следните методи за
почистване на прахоулавящия филтър:

РАЗТЪРСВАНЕ - Натиснете превключвателя
за вибрационното сито на филтъра.

ПОТУПВАНЕ – Потупайте внимателно
филтъра върху равна повърхност.
Внимавайте да не повредите ръбовете на
филтъра. Филтърът няма да прилепне добре,
ако ръбовете му са повредени.

ВЪЗДУХ (ПРОДУХВАНЕ) - Винаги носете
защитни приспособления за очите при работа
със сгъстен въздух. Продухайте въздуха през
центъра на филтъра и навън към външната
страна. Никога не използвайте повече от 550
kPa (80 psi) въздушно налягане с дюза
по-малка от 3 мм (0,13 инча), и никога не
дръжте дюзата по-близо от 50 мм (2 инча) до
филтъра.

ПОЧИСТВАНЕ НА МОДУЛА НА ЦИКЛОНА 
(SN 006501 -          ) 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

Сменяйте циклоните и корпуса на филтъра на
всеки 100 часа работа.

Отворете канала за достъп на капака на
циклона, за да изпразните праха и остатъците
от капака на циклона.
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ГЛАВНА ЧЕТКА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

Проверявайте четката ежедневно за износване
или повреда. Отстранявайте всеки конец или
тел, които намерите заплетени в главната
четка, задвижващата я главина или главината
на направляващата я ролка.

Разменяйте единия край на главната четка с
другия на всеки 50 часа експлоатация за
максимална продължителност на живота на
четките и най-добра ефективност на
измитането. Вижте ПОДМЯНА ИЛИ
ЗАВЪРТАНЕ НА ГЛАВНАТА ЧЕТКА.

Сменете главната четка, когато тя вече не
почиства ефективно.

ПОДМЯНА ИЛИ ЗАВЪРТАНЕ НА ГЛАВНАТА
ЧЕТКА

1. Повдигнете главата на четката.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

2. Отворете дясната врата за достъп до
главната четка.

3. Отключете и свалете покривната пластина
на четката.
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4. Издърпайте главната четка от нейното
отделение.

5. Подменете или сменете краищата на
четката.

6. Плъзнете четката в отделението й и до
край върху щифта.

7. Монтирайте отново покривната пластина
на четката.

8. Затворете дясната врата за достъп до
главната четка.

9. Проверете и регулирайте формата на
четките при нужда след смяната или
завъртането им. Вижте ПРОВЕРКА НА
ФОРМАТА НА ГЛАВНАТА ЧЕТКА.
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ПРОВЕРКА НА ФОРМАТА НА ГЛАВНИТЕ
ЧЕТКИ

1. Използвайте тебешир или подобен
материал за маркиране върху гладка и
равна част от пода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не е наличен тебешир или
друг подобен материал за маркиране,
оставете четката да се върти на пода в
продължение на две минути. На пода ще
остане полирана следа.

2. Снижете главната четка върху очертаната
повъхност и задръжте 15 до 20 секунди без
да движите машината.

3. Повдигнете четката и отстранете машината
от мястото, върху което сте очертали с
тебешир. Формата на четката трябва да е
50 до 75 mm (2,0 до 3,0 инча) по цялата
дължина на четката. Вижте РЕГУЛИРАНЕ
НА ШИРОЧИНАТА НА ГЛАВНАТА ЧЕТКА

00582

4. Ако формата на четката е конусна, вижте
раздела РЕГУЛИРАНЕ НА КОНУСНАТА
ФОРМА НА ГЛАВНАТА ЧЕТКА от това
ръководство.

00601

РЕГУЛИРАНЕ НА КОНУСНАТА ФОРМА НА
ГЛАВНИТЕ ЧЕТКИ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

1. Освободете монтажните болтове от
носещата скоба на вала.

2. Придвижете скобата нагоре или надолу в
каналите и затегнете монтажните болтове.

3. Проверете формата на главната четка и
при необходимост регулирайте повторно.
Настройте регулиращия върток на главната
четка на същата цветова лента както е
покривната пластина на четката.



32H7:S2854 4�86CZF072

57SM7 N776TJN U��VW:X Y7T!J7L6Z

РЕГУЛИРАНЕ НА ШИРОЧИНАТА НА
ГЛАВНАТА ЧЕТКА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

1. Сравнете дължината на четината на
главната четка с цветната лента на
покривната пластина на четката.

2. Разхлабете регулиращия върток на
главната четка и плъзнете стрелката така,
че да съвпадне с цветната лента върху
покривната пластина на четката. Затегнете
въртока отново.

3. Проверете отново формата. При
необходимост регулирайте отново.

СТРАНИЧНА ЧЕТКА

Проверявайте ежедневно страничната четка за
износване или повреда. Отстранявайте въжета
или тел, усукани около задвижващата главина
на страничната четка или самата четка.

ПОДМЯНА НА СТРАНИЧНАТА ЧЕТКА

Сменете четката(ите), когато те не почистват
повече ефективно.

1. Повдигнете страничната четка.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

2. Отстранете фиксиращия щифт на
страничната четка и след това четката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отстранете задвижващата
главина и я поставете върху новата четка,
ако не е монтирана друга.

3. Поставете новата странична четка на
задвижващия я вал чрез приплъзване и
монтирайте отново фиксиращия щифт.

4. Регулирайте формата на страничната
четка. Разгледайте РЕГУЛИРАНЕ
ФОРМАТА НА СТРАНИЧНАТА ЧЕТКА.
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РЕГУЛИРАНЕ ФОРМАТА НА СТРАНИЧНАТА
ЧЕТКА

Когато страничната четка се движи, при
контакт на четината й с пода, по него остава
следа в часовниковия диапазон 10:00 - 04:00 ч.

350327

S30: Завъртете регулиращия върток на
страничната четка по посока обратно на
часовниковата стрелка, за да увеличите
формата на четката и по часовниковата
стрелка, за да я намалите.

S30 XP и X4: Затегнете регулиращия върток
на страничната четка към носещата скоба
на четката, за да намалите нейната форма, а
за да я увеличите разхлабете въртока.

ЗАВЪРТАНЕ И ПОДМЯНА НА
ПРЕДПАЗИТЕЛЯ НА СТРАНИЧНАТА ЧЕТКА 

Завъртайте предпазителя на страничната
четка на 90  на всеки 200 часа експлоатация.
Подменяйте предпазителя на четката след
като всички четири страни са били използвани.
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ПРЕДПАЗНИ ПРЕСТИЛКИ И КЛАПИ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

ПРЕДПАЗНА ПРЕСТИЛКА НА ХОПЕРА

Ежедневно проверявайте предпазните
престилки на хопера за износване или
повреда. Сменете предпазните престилки на
хопера, когато те престанат да допират пода.

ПРЕДПАЗНА ПРЕСТИЛКА НА ВРАТИЧКАТА
НА ЧЕТКАТА

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че задната гума е
правилно напомпана, преди да проверите
разстоянието от престилката до подовата
повърхност.

Престилката на вратичката на четката трябва
да се намира на 3 до 6 мм (0,12 до 0,25 инча)
разстояние от пода. Проверявайте престилките
ежедневно за износване или повреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предпазните престилки на
вратичките на четката разполагат с
отвори, които позволяват регулиране на
разстоянието от подовата повърхност. За
целите на правилното регулиране вратата
трябва да бъде затворена.

ЗАДНИ ПРЕСТИЛКИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че задната гума е
правилно напомпана, преди да проверите
разстоянието от престилката до подовата
повърхност.

Престилката на задната четка трябва да се
намира на 3 до 6 мм (0,12 до 0,25 инча)
разстояние от пода. Ежедневно проверявайте
престилката за износване, повреда и
регулиране.

ПРЕДКРИЛКА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ

Предкрилката за рециркулация е
саморегулираща се. Ежедневно проверявайте
предкрилката за износване или повреда.
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УПЛЪТНЕНИЯ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

УПЛЪТНЕНИЯ НА ВРАТАТА НА ЧЕТКАТА

Проверявайте уплътненията на вратичката на
четката за повреда и износване на всеки 100
часа експлоатация.

УПЛЪТНЕНИЯ НА ХОПЕРА

Проверявайте уплътненията на вратичката на
хопера за повреда и износване на всеки 100
часа експлоатация.

УПЛЪТНЕНИЯ НА ВРАТАТА ЗА ИНСПЕКЦИЯ
НА ХОПЕРА

Проверявайте уплътненията на вратата за
инспекция на хопера за повреда и износване
на всеки 100 часа експлоатация.

УПЛЪТНЕНИЕ НА ВХОДА НА ФИЛТЪРНАТА
КАМЕРА 

Проверявайте уплътнението на входа на
филтърната камера за повреда и износване на
всеки 100 часа експлоатация.

(Сер. № 000000 - 006500)

(Сер.№ 006501 -         )
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УПЛЪТНЕНИЯ НА ЦИКЛОНИЧНИЯ
ПРЕДФИЛТЪР 

Проверявайте уплътнението на циклоничния
предфилтър за повреда и износване на всеки
100 часа експлоатация.

(Сер. № 000000 - 006500)

(Сер.№ 006501 -         )

ПРАХОСПИРАЩИ УПЛЪТНЕНИЯ 
(СЕР.№ 000000 - 006500)

Проверявайте прахоспиращите уплътнения за
повреда и износване на всеки 100 часа
експлоатация.

УПЛЪТНЕНИЯ НА ПРАХОУЛАВЯЩИЯ
ФИЛТЪР (СЕР.№ 000000 - 006500)

Проверявайте уплътненията на
прахоулавящия филтър за повреда и
износване на всеки 100 часа експлоатация.

УПЛЪТНЕНИЯ НА ВРАТИЧКАТА НА
ПРАХОСМУКАЧКА (ПО ИЗБОР)

Проверявайте уплътненията на вратичката на
прахосмукачката за повреда и износване на
всеки 100 часа експлоатация.
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УПЛЪТНЕНИЯ НА ЦИКЛОНИЧНОТО
ПРАХОВО КОРИТО 
(СЕР. № 006501 -             )

Проверявайте уплътненията на циклоничното
прахово корито за износване, повреда или
събиране на остатъци на всеки 100 часа
работа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не е необходимо да се сваля
модула на циклона от машината, за да се
проверят / почистят уплътненията.

ЦИКЛОНЕН ПОСТОЯНЕН-ФИЛТЪР 
(СЕР. № 006501 -         )

Когато е необходимо, почистайте тежък или
влажен прах и свръх-натряпване на отпадъци
от циклонния постоянен филтър.
Проверявайте циклонния постоянен филтър за
повреда на всеки 100 часа работа.

УПЛЪТНЕНИЯ НА КАПАКА НА ЦИКЛОНА
(СЕР. № 006501 -         )

Проверявайте уплътненията на капака на
циклона за повреда и износване на всеки 100
часа експлоатация. Почиствайте циклона от
прах и остатъци, когато е необходимо.

УПЛЪТНЕНИЕ НА КАНАЛА ЗА ДОСТЪП НА
КАПАКА НА ЦИКЛОНА 
(СЕР. № 006501 -         ) 

Проверявайте уплътнението на канала за
достъп на капака на циклона за повреда и
износване на всеки 100 часа експлоатация.
Почиствайте уплътнението от прах и остатъци,
когато е необходимо.

УПЛЪТНЕНИЕ НА КАПАКА НА
ПРАХОУЛАВЯЩИЯ ФИЛТЪР НА ХОПЕРА 
(СЕР. № 006501 -             ) 

Проверявайте уплътнението на капака на
прахоулавящия филтър на хопера за повреда
и износване на всеки 100 часа експлоатация.
Почиствайте уплътнението от прах и остатъци,
когато е необходимо.
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СПИРАЧКИ И ГУМИ

СПИРАЧКИ

Проверявайте регулирането на спирачката на
всеки 200 часа експлоатация.

За да проверите регулирането на спирачката,
измерете разстоянието от стационарния
спирачен педал до точката на съпротивление
при движение на педала. Разстоянието трябва
да е 19 до 25 мм (0,75 до 1,0 инча).
Регулирайте спирачките, ако е необходимо.

ГУМИ

Стандартните предни гуми са от плътна гума.
Стандартната задна гума е пневматична.

Проверявайте налягането на задната гума на
всеки 100 работни часа. Подходящото
въздушно налягане е 790 + 35 kPa 
(115 + 5 psi).

ЗАДНО КОЛЕЛО

Затегнете гайките на задното колело двукратно
по показания образец до 122 - 149 Nm (90 до
110 ft lb) след първите 50 работни часа и след
това на всеки 800 работни часа.

2

3

4

1

5

ХОДОВ ДВИГАТЕЛ

Затягайте гайката на торсионния вал до 508
Nm (375 ft lb) - смазана, 644 Nm (475 ft lb) -
суха, на всеки 800 часа работа.
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БУТАНЕ, ТЕГЛЕНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА
МАШИНАТА

БУТАНЕ ИЛИ ТЕГЛЕНЕ НА МАШИНАТА

Ако машината е изведена от действие, тя може
да бъде бутана отпред и отзад, но може да
бъде теглена само от задната страна.

Използвайте обходния вентил, за да
предпазите хисравличната система от повреди
при бутане или теглене на машината. Този
вентил позволява аварирала машина да бъде
придвижена на много късо разстояние и със
скорост, която не превишава 1,6 км/ч (1
миля/ч). Машината НЕ е предназначена за
тласкане или теглене на дълго разстояние или
с висока скорост.

ВНИМАНИЕ! Не бутайте или теглете
машината на дълги разстояния. В противен
случай може да възникне повреда в
задвижващата система.

Завъртете обходния вентил, разположен в
долния край на помпата на задвижващата
система, под ъгъл 90° (независимо в коя
посока), изхождайки от нормална позиция,
преди да бутате или теглите машината.
Върнете обходния вентил назад до нормална
позиция, когато приключите с бутането или
тегленето на машината. Не използвайте
обходния вентил по време на нормална
експлоатация на машината.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

1. Повдигнете четките. Ако е необходимо,
леко повдигнете хопера за допълнително
свободно пространство на рампата.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато товарите
машината върху камион или ремарке,
изпразнете отпадъците от хопера преди
товарене на машината.

2. Ориентирайте предната част на машината
към рампата за товарене на камиона или
ремаркето.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато товарите
машината на камион или ремарке,
използвайте лебедка. Не управлявайте
машината с цел да я натоварите на
камион/ремарке, освен ако товарната
платформа е хоризонтална И височината й
спрямо пода е 380 мм (15 инча) или
по-малко.

3. Ако товарната платформа е хоризонтална
и височината й спрямо земята е 380 мм (15
инча) или по-малко, закарайте машината
до камиона или ремаркето на собствен ход.

4. За да качите машината на камиона или
ремаркето с лебедка, прикачете веригите
на лебедката за дупките в долните десен и
ляв ъгъл в предната част на машината.
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5. Поставете машината възможно най-близо
до предната част на ремаркето или
камиона.

6. Активирайте паркинг спирачката и
поставете застопоряващ блок зад всяко
колело, за да предотвратите придвижване
на машината.

7. Приберете четките или хопера (ако
хоперът е бил повдигнат).

8. Поставете съединителните ленти в
отворите в десния и ляв долен отвор в
предната част на машината и в отворите в
задните скоби за повдигане зад задните
гуми.

9. Придвижете съединителните ленти към
противоположните краища на машината и
ги закачете за скобите на пода на
ремаркето или камиона. Затегнете
съединителните ленти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи
допълнително да монтирате скоби за
привързване на съединителните ленти на
пода на ремаркето или камиона.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато разтоварвате
машината от камион или ремарке,
използвайте лебедка. Не управлявайте
машината при слизане от камиона или
ремаркето ако повърхността на
натоварване е хоризонтална 
И е на височина 380 мм (15 инча) или
по-малко от земята.

10. Ако товарната платформа е хоризонтална
И височината й спрямо земята е 380 мм
(15 инча) или по-малко, закарайте
машината до камиона или ремаркето на
собствен ход.
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ПОВДИГАНЕ НА МАШИНАТА С КРИК

Изпразнете хопера преди да повдигнете
машината с крик Повдигайте машината с крик
при посочените точки. Използвайте подемник
или крик, способен да поддържа теглото на
машината. Използвайте подемни опори, за да
подпрете машината.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужвате машината, спрете на
хоризонтална повърхност, включете
ръчната спирачка, изключете машината и
извадете ключа.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, преди да я повдигнете с крик,
блокирайте гумите й. Използвайте
подемник или крик, който да поддържа
теглото на машината. Повдигайте машината
само на обозначените места. Подсигурете
машината с подемни опори.

Задните точки за свързване с крика се намират
точно зад задната гума от всяка страна на
машината.

Предните точки за свързване с крика се
намират на рамата точно отпред на предната
гума.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

При съхраняване на машината за
продължителен период от време, прилагайте
следните мерки:

1. Паркирайте машината на хладно и сухо
място. Не оставяйте машината на открито,
когато вали дъжд или сняг. Съхранявайте в
закрити помещения.

2. Отстранете акумулатора или го зареждайте
на всеки три месеца.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩИ РАЗМЕРИ/ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА

Елемент Размер/характеристика

Дължина 2360 мм (93 инча)

Височина 1475 мм (58 инча)

Височина (с покрив) 2095 мм (82,5 инча)

Широчина/рамка 1590 мм (62,5 инча)

Основа на колелата 1226 мм (48,25 инча)

Коловоз 1426 мм (56,125 инча)

Ширина на почистващия район (единична странична четка) 1590 мм (62,5 инча)

Ширина на почистващия район (двойни странични четки) 2030 мм (80 инча)

Диаметър на главната четка 356 мм (14 инча)

Диаметър на страничната четка 660 мм (26 инча)

Обем на хопера за отпадъци (пластмасов и стоманен) 395 л (14 ft3)

Полезно натоварване на хопера за отпадъци (пластмасов) 490 кг (1080 фунта)

Полезно натоварване на хопера за отпадъци (стоманен) 545 кг (1200 фунта)

Височина на разтоварване (променлива до) 1525 мм (60 инча)

Минимално необходима височина на тавана на помещението при
разтоварване

2500 мм (98 инча)

Тегло - нетно 1595 кг (3520 фунта)

GVWR (брутно тегло на машината) 2630 кг (5800 фунта)

Пътен просвет 100 мм (4 инча)

Степен на защита IPX3

Стойности, определени съгласно IEC 60335-2-72 Мярка

Ниво на звуково налягане LpA 80 dB(A)

Колебание на налягането на звука KpA 3 dB(A)

Ниво на сила на звука LWA + колебание KWA 102 dB(A)

Вибрации - ръка-рамо <2.5 м/с2

Вибрации - цяло тяло <0.5 м/с2

ОБЩИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА НА
МАШИНАТА

Елемент Мярка

Минимално ходово завъртане 2870 мм (113 инча)

Скорост на придвижване напред (максимална) 13,0 км/ч (8 мили/час)

Скорост на придвижване на заден ход (максимална) 5,0 км/ч (3 мили/час)

Максимален наклон на рампа при товарене - празна 25%

Максимален наклон на рампа при почистване 14%

Максимален наклон на рампа при транспортиране (GVWR) 17%
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ТИП ЗАХРАНВАНЕ

Двигател  Тип Запалване Цикъл Засмукване Цилиндри Диаметър на
цилиндъра

Ход на
буталото

GM 1.6 
(Сер.№ 000000
- 005699)

Бутало Вид на
запалването‐
без
разпределител

 4 Естествен 4 79 мм (3,11
инча)

81,5 мм
(3,21
инча)

Работен обем Tennant регулирана мощност Брутна интермитентна
мощност на SAE J1995

1600 куб. см (98 куб. инча) 23,2 кВт (32 к.с.) @ 2400 об/мин. 41 кВт (55 к.с.) @ 4
000 об/мин.

Гориво Охлаждаща система Електрическа система

Безоловен бензин,
минимум 87 октана 
Резервоар за гориво: 42 л
(11,2 галона)

Вода/Антифриз на основата на
етилен 
гликол

12 V номинално

LPG, 
Резервоар за гориво: 1
5 кг (33 фунта)

Общо: 7,5 л (2 галона) Генератор за променлив
ток 75 A

Радиатор: 3,8 л (1 галон)

Скорост на празен ход,
без товар

(Бърза) регулирана скорост, с
товар

Последователност на
работата на цилиндрите

1350 + 50 об/мин. Нормален режим на измитане:
2000 + 50 об/мин.
Режим на измитане на разпилян
боклук:
2400 + 50 об/мин.

1-3-4-2

Междуелектродно
разстояние на
запалителната свещ

Хлабина на клапан, студен Двигателно масло с
филтър

1 мм (0,035 инча) Двигател с горен
разпределителен вал
без компенсиране

3,5 л (3,7 кварта) 5W30
SAE-SG/SH

Двигател  Тип Запалване Цикъл Засмукване Цилиндри Диаметър на
цилиндъра

Ход на
буталото

Mitsubishi 2.0
(Сер. №
005700 -       )

Бутало Бобина @ Свещ  4 Естествен 4 85 мм (3,35
инча)

88 мм (3,46
инча)

Работен обем Tennant регулирана мощност Брутна интермитентна
мощност на SAE J1995

1997 куб. см (122 куб.
инча)

LPG - 31.6 kW (42.4 Hp) @ 2300
rpm

LPG - 38.5 kW (51.6 Hp) @
2800 rpm

Безоловен бензин - 30.3 kW (40.6
Hp) @ 2300 rpm

Безоловен бензин - 37.8 kW
(50.7 Hp) @ 2800 rpm

Гориво Охлаждаща система Електрическа система

Безоловен бензин,
минимум 87 октана 
Резервоар за гориво: 42 л
(11,2 галона)

Вода/Антифриз на основата на
етилен 
гликол

12 V номинално

LPG, 
Резервоар за гориво: 1
5 кг (33 фунта)

Общо: 7,5 л (2 галона) Генератор за променлив
ток 75 A

Радиатор: 3,8 л (1 галон)

Скорост на празен ход,
без товар

(Бърза) регулирана скорост, с
товар

Последователност на
работата на цилиндрите

1350 + 50 об/мин. 2300 + 50 об/мин. 1-3-4-2

Междуелектродно
разстояние на
запалителната свещ

Хлабина на клапан, студен Двигателно масло с
филтър

1,1 мм (0,043 инча) Двигател с горен
разпределителен вал
без компенсиране

4,7 л (5,0 кварта) 5W30
SAE-SG/SH
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ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

Система Капацитет Вискозитетен индекс на
клас по ISO

Диапазони на околната
температура

Хидравличен
резервоар

38 л (10
галона)

ISO 100 VI 126 или
по-висок

19°fC (65°fF) или по-висок

Общо хидравлика 45 л (12
галона)

ISO 68 VI 155 или
по-висок

7 до 43°fC  (45 до 110°fF)

ISO 32 VI 163 или
по-висок

16°fC (60°fF) или по-нисък

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Тип Източник на захранване

Задно колело, хидравличен цилиндър Допълнителна хидравлична помпа

СПИРАЧНА СИСТЕМА

Тип Експлоатация

Работни спирачки Механични барабанни спирачки (2), по една за всяко
предно колело, задвижвани с жило

Ръчна спирачка Използва основните спирачки, задвижвани с жило

ГУМИ

Местоположение Тип Размер

Предна (2) Плътна гума 127 мм x 535 мм (5 инча x 21 инча)

Задни (1) Пневматичен 115 мм x 470 мм (4,5 инча x 18,5 инча)
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РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА

2360 мм
(93 инча)

1590 мм
(62,5 инча)

2360 мм
(93 инча)

1590 мм
(62,5 инча)

2095 мм
(82,5 инча)

Основа на
колелата
1226 мм 

(48,25 инча)

Коловоз
1426 мм 

(56,125 инча)

Основа на
колелата
1226 мм 

(48,25 инча)

Коловоз
1426 мм 

(56,125 инча)

2095 мм
(82,5 инча)

1475 мм 
(58 инча)

354726
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