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Przygotowanie ci gnika do dłu szego przechowywania wymaga wykonania nast puj cych czynno ci: 

• umycia ci gnika; 

• oczyszczenia wszystkich smarowniczek; 

• ustawienia ci gnika w suchym, przewiewnym i zamkni tym pomieszczeniu; 

• usuni cia oleju z silnika, miski filtra powietrza, układu nap dowego i hydraulicznego,  
a nast pnie  napełnienia tych zespołów wie ym olejem; 

• usuni cia paliwa ze zbiorników, usuni cia osadów z filtrów i zbiorników i napełnienia układu paliwowego 

czystym paliwem w ilo ci ok. 10 dm3 (l). Po napełnieniu uruchomi  silnik na ok. 10 min. Zaleca si  
stosowanie specjalnego paliwa posiadaj cego składniki konserwuj ce; 

• usuni cia płynu z układu chłodz cego silnik i z układu ogrzewania kabiny; 

• zwolnienia napi cia paska klinowego nap dzaj cego alternator; 

• zasłoni cia wylotu rury wydechowej; 

• wymontowania akumulatorów i przechowania ich w ciepłym, suchym miejscu z mo liwo ci  okresowego 
doładowania; 

• ustawienia ci gnika na podporach pod osiami, tak by opony nie były obci one i obni enia w nich ci nienia 
do 70% stosowanego w normalnej pracy. 
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Przygotowanie cignika do pracy po długim okresie przechowywania wymaga wykonania nast puj cych 
czynno ci: 

• uzupełnienia powietrza w kołach ci gnika do warto ci stosowanej w normalnej pracy; 

• zdj cia ci gnika z podpór; 

• napełnienia zbiorników paliwa; 

• napełnienia układu chłodzenia i ogrzewania kabiny płynem chłodz cym; 

• zamontowania akumulatorów w pełni naładowanych; 

• sprawdzenia poziomu oleju smaruj cego we wszystkich zespołach ci gnika (silnik, filtr powietrza, układ 
nap dowy i hydrauliczny, przedni most i jego zwolnice, podpora po rednia wału); 

• napi cia paska klinowego nap du alternatora; 

• zdj cia zasłony wylotu rury wydechowej; 

• uruchomienia silnika i sprawdzenia poprawno ci wskaza  urz dze  pomiarowo - kontrolnych, a tak e 
działania organów sterowania; 

• wykonania jazdy próbnej, bez obci enia, w celu upewnienia si  o normalnej pracy ci gnika i jego 
wszystkich zespołów. 

 

 

 

 

 

 

 


