
Codzienna kontrola zabudowy
– punkty kontroli czystości

MINI   MINI XL/XL-H   MEDIUM XL-S/XL   MAGNUM XXL



CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ PRACY 

CODZIENNA kontrola 
czystości oraz OKRESOWE 
przeglądy TWOJEJ śmieciarki 
to same KORZYŚCI:

gwarancja 
sprawności i redukcja 

zakłóceń podczas 
codziennej pracy

niższe koszty
napraw

�

wydłużenie 
bezawaryjnej pracy 

zabudowy 

większa dyspozycyjność 
i lepszy stan techniczny 

floty pojazdów

większa wydajność 
pojazdu

gwarancja 
bezpiecznej pracy

PAMIĘTAJ O: 
Codziennej należytej pielęgnacji pojazdu przez operatorów 
przed rozpoczęciem pracy zabudowy. 

1.

Codziennym usuwaniu nieczystości z newralgicznych miejsc 
po zakończeniu pracy zabudowy. 

2.

Regularnych czynnościach konserwacyjnych i kontroli stanu 
technicznego pojazdu.

3.

Stosowaniu środków myjących, przeznaczonych do regularnego 
mycia zabudowy. Nie zaleca się stosowania środków myjących, 
które mogą mieć agresywne działanie na niektóre powłoki. 
Przed użyciem środka czyszczącego należy zapoznać się z jego 
instrukcją użytkowania i zastosować się do niej.

4.

Zachowaniu odpowiedniego stanu czystości zabudowy 
przed wizytą w Serwisie ZOELLER TECH lub wizytą Serwisanta 
Mobilnego ZOELLER TECH.

5.
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Zobacz

Zobacz



Nieczystości pomiędzy suwakiem a zgarniakiem w okolicy
łączenia elementów.

Kontrola i regularne czyszczenie, koniecznie przy 
otwartym oraz zabezpieczonym odwłoku (rozłożone 
zabezpieczenia ryglowania odwłoka).

Kontrola i regularne czyszczenie okolicy łączącej zgarniak 
z suwakiem.  

Zalecenia:Nieprawidłowości: 
Nieczystości pomiędzy nożem skrawającym a suwakiem 
oraz między suwakiem a ścianami bocznymi odwłoka.

Zalecenia:Nieprawidłowości: 

3

PRASA

1

2



Nieczystości w górnej części odwłoka powyżej prasy.

Kontrola i regularne usuwanie nieczystości z przestrzeni 
pod siłownikami. 

Kontrola i regularne usuwanie nieczystości z przestrzeni.

Zalecenia:
Nieczystości pod siłownikami zamykania zgarniaka.

Nieprawidłowości: 

Zalecenia:Nieprawidłowości: 
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Zalecenia:
Kontrola i regularne usuwanie 
nieczystości z tej przestrzeni.

Nieczystości pod osłonami bocznymi 
– prawa i lewa strona.

Nieprawidłowości: 

Kontrola i regularne usuwanie 
nieczystości z tej przestrzeni.  

Zalecenia:

Nieczystości w przestrzeni pomiędzy suwakiem 
a bokiem odwłoka – prawa, lewa strona. 

Nieprawidłowości: 

Kontrola i regularne usuwanie 
nieczystości z tej przestrzeni.

Zalecenia:

Nieczystości w okolicy klocka prasy 
oraz siłownika prasy. 

Nieprawidłowości: 
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PRASA



Nieczystości na sworzniach zamykania odwłoka. 

Kontrola i regularne czyszczenie haków koniecznie 
przy otwartym oraz zabezpieczonym odwłoku (rozłożone 
zabezpieczenia ryglowania odwłoka).

Kontrola i regularne czyszczenie sworzni koniecznie 
przy otwartym oraz zabezpieczonym odwłoku 
(rozłożone zabezpieczenia ryglowania odwłoka).

Zalecenia:
Nieczystości w okolicy haków na skrzyni ładunkowej, 
służące do ryglowania odwłoka.

Nieprawidłowości: 

Zalecenia:Nieprawidłowości: 

ODWŁOK
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Nieczystości w obszarze uszczelki odwłoka (np.: magnesy i 
kapsle). Zanieczyszczenia prowadzą do mechanicznego 
uszkodzenia uszczelki. 

Kontrola i regularne czyszczenie powierzchni przylegania 
uszczelki do skrzyni - koniecznie przy otwartym oraz 
zabezpieczonym odwłoku (rozłożone zabezpieczenia 
ryglowania odwłoka).

Kontrola i regularne czyszczenie, koniecznie przy otwartym 
oraz zabezpieczonym odwłoku (rozłożone zabezpieczenia 
ryglowania odwłoka).

Zalecenia:
Nieczystości na powierzchni zamykania odwłoka
– miejsce pod uszczelką odwłoka.

Nieprawidłowości: 

Zalecenia:Nieprawidłowości: 
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SKRZYNIA ŁADUNKOWA
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Kontroli dokonujemy przez drzwiczki rewizyjne, koniecznie 
przy otwartym oraz zabezpieczonym odwłoku (rozłożone 
zabezpieczenia ryglowania odwłoka).

Zalecenia:
Nieczystości oraz popiół na szynach ściany – przed i za ścianą 
wypychającą, w obszarze pomiędzy ścianą wypychającą 
a początkiem skrzyni od strony kabiny.

Nieprawidłowości: 

Kontrola i regularne usuwanie odpadów 
pozostawionych w przestrzeni między skrzynią 
a kabiną kierowcy w okolicy wydechu 
i skrzyni biegów.

Zalecenia:

Nieczystości pozostawione w przestrzeni 
pomiędzy skrzynią a kabiną kierowcy w okolicy 
wydechu i skrzyni biegów. 

Nieprawidłowości: 



Kontrola przestrzeni przez drzwiczki rewizyjne.
Zalecenia:

SKRZYNIA ŁADUNKOWA

Nieczystości pomiędzy wszystkimi krawędziami bocznymi 
ściany wypychającej oraz pomiędzy klockami ściany 
a skrzynią ładunkową. 

Kontrola i regularne czyszczenie obszaru, koniecznie 
przy otwartym oraz zabezpieczonym odwłoku 
(rozłożone zabezpieczenia ryglowania odwłoka).

Zalecenia:Nieprawidłowości: 

Nieczystości w obszarze pomiędzy 
ścianą wypychającą a początkiem 
skrzyni od strony kabiny.           

Nieprawidłowości: 
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Technika decyduje



Uk adu hydraulicznego pod wzgl dem ewent. wycieków  

Sygna u d wi kowego, s u cego do komunikacji adowacza z kierowc  

Sygna ów d wi kowych przy otwieraniu i zamykaniu odw oka

Pracy prasy oraz wrzutnika po uruchomieniu zabudowy

Komunikatów na terminalu – informacja dot. niebezpiecznego stanu pojazdu, np. drzwi rewizyjne otwarte, wrzutnik nie w pozycji transportowej

 

Po cze  rubowych skrzyni za adowczej z podwoziem

Stanu stopni adowaczy pod wzgl dem ich bezpiecze stwa dla u ytkownika  

bci enia stopni przy pr dko ci przekraczaj cej 30 km/h

Ikon na terminalu, informuj cych o obci eniu stopnia

Dzia ania instalacji wideo

Mocowania uchwytów adowaczy  

Sygna u d wi kowego podczas cofania pojazdu

Poziomu oleju hydraulicznego w zbiorniku

Uk adu centralnego smarowania – poziom smaru  

PRZED rozpoczęciem pracy zabudowy dokonaj kontroli:

1.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pobierz 
i wydrukuj

Wykonano
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www.zoeller.pl

ZOELLER TECH Sp. z o.o.

Infolinia serwisowa:

ul. Nowa 8
84-123 Rekowo Górne
+48 58 774 89 00

+48 58 760 11 11
contact@zoeller.pl


