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อะไหล และขอมลผลตภณฑอนๆ
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รป 2
สญลกษณเตอนอนตราย
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ความปลอดภย

อปกรณนออกแบบมาตามมาตรฐาน EN ISO 5395 (เมอคณปฏบตตามขนตอนการตงคาอยางครบถวน) และ ANSI
B71.4-2017

ความปลอดภยทวไป

อปกรณนอาจทำใหเกดการบาดเจบแกมอและเทา รวมถงเกดอนตรายจากวตถกระเดนได

• อานและทำความเขาใจเนอหาของ คมอผใชฉบบนกอนจะสตารทเครอง
• โปรดมสมาธขณะควบคมอปกรณ อยาทำกจกรรมททำใหเสยสมาธ

มฉะนนอาจสงผลใหเกดการบาดเจบหรอเกดความเสยหายตอทรพยสนได

• อยานำมอหรอเทาเขาใกลชนสวนเคลอนไหวของเครองจกร
• หากไมไดตดตงแผงกนและอปกรณนรภยอนๆ ทงหมด หรอแผงกนและอปกรณนรภยทำงานผดปกต กรณาอยาใชเครอง
• กนคนโดยรอบและเดกๆ ออกจากพนททำงาน หามเดกใชงานอปกรณโดยเดดขาด
• ดบเครองยนต ดงกญแจออก และรอใหรถหยดนงกอนจะลกออกจากทนงคนขบ รอใหเครองยนตเยนลงกอนปรบ ซอมบำรง
ทำความสะอาด หรอจดเกบอปกรณ

การใชงานหรอบำรงรกษาอยางไมถกตองอาจสงผลใหเกดการบาดเจบขนได เพอลดโอกาสทจะเกดการบาดเจบ
ใหปฏบตตามคำแนะนำดานความปลอดภยและสงเกตสญลกษณเตอนอนตราย ไดแก ขอควรระวง คำเตอน หรออนตราย
ซงเปนคำแนะนำเพอความปลอดภยสวนบคคล การไมปฏบตตามคำแนะนำเหลานอาจสงผลใหบาดเจบหรอเสยชวตได
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สตกเกอรความปลอดภยและคำแนะนำ
สตกเกอรและคำแนะนำดานความปลอดภยมองเหนไดชดเจน และตดอยใกลกบบรเวณทมโอกาสเกดอนตราย
เปลยนสตกเกอรทเสยหายหรอหายไป

สญลกษณแบตเตอร
สญลกษณเหลานบางสวนหรอทงหมดมตดอยบนแบตเตอร
1. อนตรายจากการระเบด
2. หามอยใกลไฟ เปลวไฟ หรอสบบหร
3. อนตรายจากนำยากดกรอน/แผลไหมจากสารเคม
4. สวมแวนนรภย

5. อานคมอผใช

decalbatterysymbols

6. กนผทอยรอบขางออกหางจากแบตเตอร
7. สวมแวนนรภย กาซทจดระเบดไดอาจทำใหตาบอดและเกดการบาดเจบ
อนๆ ได
8. กรดแบตเตอรอาจทำใหตาบอดหรอลวกผวหนงอยางรนแรง
9. ลางตาดวยนำทนทและพบแพทยโดยเรว
10. มตะกว หามทง

decal93-6689

93-6689
1. คำเตอน—หามใชอปกรณขนสงผโดยสาร

decal93-6696

93-6696
1. อนตรายจากพลงงานสะสม—อานคมอผใช

decal93-7272

93-7272
1. อนตรายจากการถกบาด/ถกตด, พดลม—อยใหหางจากชนสวนเคลอนไหว
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decal106-6754

106-6754
1. คำเตอน—หามแตะพนผวรอน
2. อนตรายจากการถกบาด/ถกตด อนตรายจากพดลมและการเกยวพน—อยใหหางจากชนสวนเคลอนไหว

decal106-6755

106-6755
1. นำยาหลอเยนเครองยนตมความดน
2. อนตรายจากการระเบด—อานคมอผใช

3. คำเตอน—หามแตะพนผวรอน
4. คำเตอน—อานคมอผใช

decal110-0986

110-0986
1.
2.
3.
4.
5.

เหยยบแปนเบรกและแปนเบรกจอด เพอเขาเบรกจอด
เหยยบแปนเบรกเพอใหเบรกทำงาน
เหยยบแปนขบเคลอนเพอใหอปกรณเดนหนา
โหมดเปดใชงานใบมดพวง
โหมดขนสง

8

decal110-8921

110-8921
1. ความเรวรถตดหญา
2. ชา
3. เรว

decal110-9642

110-9642
1. อนตรายจากพลงงานสะสม—อานคมอผใช
2. ขยบปนตวอารลงในรทใกลกบโครงยดกานมากทสด จากนนถอดแขนยกและกามปหมนออก

decal120-4158

120-4158
3. เครองยนต—อนเครอง
4. เครองยนต—หยด

1. อานคมอผใช
2. เครองยนต—สตารท

9

decal121-5644

121-5644
1.
2.
3.
4.
5.

6. ชา

สวตชไฟ
ใชงาน
เกยรฝาก
ปลด
เรว

7. ลดตำ
8. ยกสง
9. อานคมอผใช

decal133-8062

133-8062
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decal145-5261

145-5261
1. อานขอมลเกยวกบฟวสไดจากคมอผใช
2. จดตอไฟฟา (12 โวลต)

4. ไฟฟา
5. สตารทเครองยนต

7. สวนควบคม TEC
8. สวนควบคม TEC

3. ไฟหนา

6. ระบบกนกระเทอนเบาะ Air ride
(อปกรณเสรม)

9. สวนควบคม TEC

decal133-2930

133-2930
1. คำเตอน—อยาใชงานอปกรณน เวนแตคณไดรบการฝกฝนมาแลว

4. อนตรายจากการควำเอยง—ขบชาๆ ขณะเลยว
อยาเลยวหกศอกขณะวงดวยความเรว
ขบบนทางลาดเมอลดชดตดหญาลงเทานน และคาดเขมขดนรภยทกครง

2. คำเตอน—สวมใสเครองปองกนการไดยน

5. คำเตอน—อยาจอดอปกรณบนทางลาด ใชเบรกจอด ลดชดตดหญาลง
ดบเครองยนต และดงกญแจสตารทออก กอนลกออกจากอปกรณ

3. อนตรายจากวตถกระเดน—กนคนโดยรอบออกจากพนททำงาน

6. คำเตอน—อานคมอผใช หามลากพวงอปกรณ
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เครองจกร CE

decal133-2931

133-2931

หมายเหต:

อปกรณนผานการทดสอบความเสถยรตามมาตรฐานอตสาหกรรมในการทดสอบแนวขางและแนวยาวแบบอยกบท
โดยใชความลาดสงสดทแนะนำตามทระบอยบนสตกเกอร กรณาดคำแนะนำการใชงานอปกรณบนทางลาดในคมอผใช
รวมถงสภาวะทคณสามารถใชงานอปกรณได เพอประเมนวาคณจะใชงานอปกรณในสภาวะดงกลาวและในบรเวณทตองการไดหรอไม
สภาพเสนทางทเปลยนแปลงไปอาจจะสงผลตอการทำงานของอปกรณบนพนลาดได ถาทำได ควรวางชดตดหญาไวตำลงกบพนขณะใชงานอปกรณบนทางลาด
การยกชดตดหญาขณะใชงานบนทางลาดอาจทำใหอปกรณไมมนคงได
1. คำเตอน—อานคมอผใช อยาใชงานอปกรณน
เวนแตคณไดรบการฝกฝนมาแลว

4. อนตรายจากการควำเอยง—อยาขบในแนวขว างหรอลงจากทาง
ดทมความชนม ากกวา 15 องศา ขบบนทางลาดเมอลดช
ดตดหญาลงเทานน และคาดเขมขดนรภยทกครง

2. คำเตอน—สวมใสเครองปองกนการไดยน

5. คำเตอน—อยาจอดอปกรณบนทางลาด ใชเบรกจอด ลดชดตดหญาลง
ดบเครองยนต และดงกญแจสตารทออก กอนลกออกจากอปกรณ

3. อนตรายจากวตถกระเดน—กนคนโดยรอบใหอยหางจากเครองตดหญา

6. คำเตอน—อานคมอผใช หามลากพวงอปกรณ

decal136-3721

136-3721
1. อานขอมล เก
วกบการหลอลนไดจากคมอผใช
2. ฟงกชนการทำงานของเบรก
3. ตรวจสอบทก 8 ชวโมง

6. ตวกรองอากาศเครองยนต

11. นำยาหลอเยนเครองยนต

16. ของเหลว

7. นำมนเครอง
8. สายพานพดลม

12. ระดบนำมนเครอง
13. นำมนเชอเพลง

17. ความจ

4. นำมนไฮดรอลก

9. แบตเตอร

14. อานคมอผใช

19. รอบตวกรอง (ชวโมง)

5. แรงดนลมยาง

10. ตะแกรงหมอนำ

15. เครองแยกนำ/เชอเพลง
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18. รอบของเหลว (ชวโมง)

การตงคา
ชนสวนหลวม
ใชแผนภมดานลางเพอยนยนวาจดสงชนสวนทงหมดแลว
ขนตอน

คำอธบาย

1
2
3
4
5
6

จำนวน

ใช

ไมตองใชชนสวน

–

เตรยมอปกรณ

ไมตองใชชนสวน

–

ปรบตำแหนงแขนควบคม

ตะขอนำทางทอขวาหนา
ตะขอนำทางทอซายหนา

1
1

ตดตงชดตดหญา

ขาตงชดตดหญา

1

ตดตงขาตงชดตดหญา

ลอกฝากระโปรง ซล และนอตสวมทบ
แหวน
สตกเกอร CE
สตกเกอรปทผลต
สตกเกอรคำเตอน

1
1
1
1
1

ตดตงลอกฝากระโปรง CE
ตดสตกเกอร CE

สอและชนสวนเพมเตม
คำอธบาย

จำนวน

ใช

คมอผใช

1

อานคมอกอนใชงานอปกรณ

คมอเจาของเครองยนต

1

ดขอมลเครองยนตจากในคมอ

เอกสารรบรองมาตรฐาน

1

เอกสารนชแจงมาตรฐานบางอยางของผลตภณฑ

เอกสารการฝกอบรมผใชงาน

1

อานทบทวนเอกสารการฝกอบรมกอนใชงานอปกรณ

หมายเหต: ดดานซายและขวาของอปกรณจากตำแหนงปกตในการควบคมเครอง

1

การเตรยมอปกรณ
ไมตองใชชนสวน

ขนตอน
1.
2.
3.

จอดอปกรณบนพนราบ ลดชดตดหญาลงมา และเขาเบรกจอด
ดบเครองยนต ดงกญแจออก และรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง
ตรวจสอบแรงดนลมยางกอนใชงาน โปรดด การตรวจสอบแรงดนลมยาง (หนา 88)

หมายเหต: ลมยางจะแขงกวาปกตเพอใหสะดวกสำหรบการขนสง ปรบแรงดนลมยางกอนใชงานอปกรณ

4.
5.

ตรวจสอบระดบนำมนไฮดรอลก โปรดด การตรวจสอบระดบนำมนไฮดรอลก (หนา 98)
อดจาระบอปกรณ โปรดด การอดจาระบแบรงและบชชง (หนา 67)

สำคญ: หากไมอดจาระบอปกรณอยางเหมาะสมจะสงผลใหชนสวนสำคญสกหรอกอนเวลาอนควร

6.

เปดฝากระโปรงอปกรณและตรวจสอบระดบนำหลอเยนเครองยนต โปรดด การตรวจสอบระดบนำหลอเยน (หนา 91)
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7.

ตรวจสอบระดบนำมนเครอง จากนนปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การตรวจสอบระดบนำมนเครอง (หนา 73)

หมายเหต: เครองยนตเตมนำมนในหองขอเหวยงมาใหแลวจากโรงงาน
แตควรตรวจสอบระดบนำมนกอนและหลงสตารทเครองยนตครงแรก

2

การปรบตำแหนงแขนควบคม
ไมตองใชชนสวน

ขนตอน
คณสามารถปรบตำแหนงแขนควบคมไดเพอความสบาย
1.

คลายสลกเกลยว 2 ตวทยดแขนควบคมเขากบโครงยด (รป 3)

รป 3
1. แขนควบคม

3. สลกเกลยว (2)

2. โครงยด

2.

หมนแขนควบคมไปยงตำแหนงทตองการและขนสลกเกลยวทง 2 ตว
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g004152

3

การตดตงชดตดหญา
ชนสวนทตองใชสำหรบขนตอนน:
1

ตะขอนำทางทอขวาหนา

1

ตะขอนำทางทอซายหนา

การเตรยมอปกรณ
1.

ถอดมอเตอรใบมดพวงออกจากโครงยดสำหรบขนสง

2.

ถอดโครงยดสำหรบขนสงและทงไป

3.

ทแขนยกแตละขางของชดตดหญา ถอดหมดสลกทยดฝาครอบเขากบกามปหมนของแขนยก และเปดฝาออก (รป 4)

รป 4
1. หมดสลก

2. ฝาครอบ

การเตรยมชดตดหญา
1.

นำชดตดหญาออกจากลง

2.

ประกอบและปรบตามทขนตอนทอธบายไวในคมอผใชของชดตดหญา

3.

ตรวจสอบใหแนใจวามการตดตงนำหนกถวง (รป 5) เขากบปลายของชดตดหญาดานทถกตองตามทอธบายไวในคมอผ
ใชของชดตดหญา

15

g003975

รป 5

g003320

1. นำหนกถวง

การวางสปรงชดเชยสภาพสนามและการตดตงตะขอนำทางทอ
ชดตดหญา 4

รป 6
1. ชดตดหญา 1

5. ชดตดหญา 5

3. ชดตดหญา 3

6. มอเตอรใบมดพวง
7. นำหนกถวง

2. ชดตดหญา 2

4. ชดตดหญา 4

1.

g375671

หากตดตงปนตวอารไวทรทายของกานสปรงชดเชยสภาพสนาม ใหถอดปนตวอารออกและสอดลงในรปขางโครงยด (รป 17)
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รป 7

g375689

1. ปนตวอาร

2.

ถอดนอตลอกตดจาน (3/8 นว) 2 ตวและสลกเกลยวหวมน (3/8 x 1-1/4 นว) 2
ตวทยดโครงยดตวชดเชยสภาพสนามเขากบโครงของชดตดหญา (รป 18)

รป 8
1. สลกเกลยวหวมน (3/8 x 1-1/4 นว)

3. นอตลอกตดจาน (3/8 นว)

2. โครงยดตวชดเชยสภาพสนาม

3.

ถอดนอตลอกตดจาน (3/8 นว) ทยดสกรหวจมของสปรงชดเชยสภาพสนามเขากบหดานขวาของโครงสวนบรรทก
และถอดสปรงชดเชยสภาพออกจากชดตดหญา (รป 19)

หมายเหต: อยาถอดนอตจานจกรออกจากสกรหวจม
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g375690

รป 9
1. สกรหวจม

g375691

3. นอตลอกตดจาน (3/8 นว)

2. หขวา (โครงสวนบรรทก)

4.

ประกอบสกรหวจมของสปรงชดเชยสภาพสนามเขากบหขวาของโครงสวนบรรทก (รป 20) ดวยนอตลอกตดจาน (3/8 นว)

รป 10
3. สกรหวจม

1. นอตลอกตดจาน (3/8 นว)
2. หขวา (โครงสวนบรรทก)

5.

จดตำแหนงใหสลกของตะขอนำทางทอดานซายตรงกบรในโครงชดตดหญาและโครงยดตวชดเชยสภาพสนาม (รป 21)

หมายเหต: หวงรองรบของตะขอนำทางทอจะตองตรงกบแนวกลางของอปกรณ
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g375694

รป 11
1. โครงยดตวชดเชยสภาพสนาม

3. สลก (ตะขอนำทางทอ)

2. นอตลอกตดจาน (3/8 นว)

4. บอรดดานใน

6.

ประกอบตะขอนำทางทอและโครงยดตวชดเชยสภาพสนามเขากบโครงชดตดหญาดวยนอตลอกตดจาน (3/8 นว) 2 ตว

7.

ขนนอตลอกและสลกเกลยวจนไดแรงบด 37 ถง 45 นวตนเมตร (27 ถง 33 ฟตปอนด)

g375687

การตดตงตะขอนำทางทอ
ชดตดหญา 5

รป 12
1. ชดตดหญา 1

5. ชดตดหญา 5

3. ชดตดหญา 3

6. มอเตอรใบมดพวง
7. นำหนกถวง

2. ชดตดหญา 2

4. ชดตดหญา 4

1.

g375672

หากตดตงปนตวอารไวทรทายของกานสปรงชดเชยสภาพสนาม ใหถอดปนตวอารออกและสอดลงในรปขางโครงยด (รป 12)
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รป 13

g375689

1. ปนตวอาร

2.

ถอดนอตลอกตดจาน (3/8 นว) 2 ตวและสลกเกลยวหวมน (3/8 x 1-1/4 นว) 2
ตวทยดโครงยดตวชดเชยสภาพสนามเขากบโครงของชดตดหญา (รป 14)

รป 14
1. สลกเกลยวหวมน (3/8 x 1-1/4 นว)

3. นอตลอกตดจาน (3/8 นว)

2. โครงยดตวชดเชยสภาพสนาม

3.

จดตำแหนงใหสลกของตะขอนำทางทอดานขวาตรงกบรในโครงชดตดหญาและโครงยดตวชดเชยสภาพสนาม (รป 15)

หมายเหต: ดใหแนใจวาหวงรองรบของตะขอนำทางทอตรงกบแนวกลางของอปกรณ
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g375690

รป 15
1. สลก (ตะขอนำทางทอ)

3. นอตลอกตดจาน (3/8 นว)

2. โครงยดตวชดเชยสภาพสนาม

4. บอรดดานใน

4.

ประกอบตะขอนำทางทอและโครงยดตวชดเชยสภาพสนามเขากบโครงชดตดหญาดวยนอตลอกตดจาน (3/8 นว) 2 ตว

5.

ขนนอตลอกจนไดแรงบด 37 ถง 45 นวตนเมตร (27 ถง 33 ฟตปอนด)

g375688

การจดวางสปรงชดเชยสภาพสนาม
ชดตดหญา 2

รป 16
1. ชดตดหญา 1

5. ชดตดหญา 5

3. ชดตดหญา 3

6. มอเตอรใบมดพวง
7. นำหนกถวง

2. ชดตดหญา 2

4. ชดตดหญา 4

1.

g379514

หากตดตงปนตวอารไวทรทายของกานสปรงชดเชยสภาพสนาม ใหถอดปนตวอารออกและสอดลงในรปขางโครงยด (รป 17)
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รป 17

g375689

1. ปนตวอาร

2.

ถอดนอตลอกตดจาน (3/8 นว) 2 ตวและสลกเกลยวหวมน (3/8 x 1-1/4 นว) 2
ตวทยดโครงยดตวชดเชยสภาพสนามเขากบโครงของชดตดหญา (รป 18)

รป 18
1. สลกเกลยวหวมน (3/8 x 1-1/4 นว)

3. นอตลอกตดจาน (3/8 นว)

2. โครงยดตวชดเชยสภาพสนาม

3.

ถอดนอตลอกตดจาน (3/8 นว) ทยดสกรหวจมของสปรงชดเชยสภาพสนามเขากบหดานขวาของโครงสวนบรรทก
และถอดสปรงชดเชยสภาพออกจากชดตดหญา (รป 19)

หมายเหต: อยาถอดนอตจานจกรออกจากสกรหวจม
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รป 19
1. สกรหวจม

g375691

3. นอตลอกตดจาน (3/8 นว)

2. หขวา (โครงสวนบรรทก)

4.

ประกอบสกรหวจมของสปรงชดเชยสภาพสนามเขากบหขวาของโครงสวนบรรทก (รป 20) ดวยนอตลอกตดจาน (3/8 นว)

รป 20
3. สกรหวจม

1. นอตลอกตดจาน (3/8 นว)
2. หขวา (โครงสวนบรรทก)

5.

เรยงรบนโครงยดตวชดเชยสภาพสนามใหตรงกบรในโครงชดตดหญา (รป 21)

หมายเหต: หวงรองรบของตะขอนำทางทอจะตองตรงกบแนวกลางของอปกรณ
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รป 21

g378789

3. นอตลอกตดจาน (3/8 นว)

1. โครงยดตวชดเชยสภาพสนาม
2. สลกเกลยวหวมน (3/8 x 1-1/4 นว)

4. บอรดดานใน

6.

ประกอบโครงยดตวชดเชยสภาพสนามเขากบโครงชดตดหญาดวยสลกเกลยวหวมน (3/8 x 1-1/4 นว) 2
ตวและนอตลอกตดจาน (3/8 นว) 2 ตว

7.

ขนนอตลอกและสลกเกลยวจนไดแรงบด 37 ถง 45 นวตนเมตร (27 ถง 33 ฟตปอนด)

การตดตงขาตง
ยดขาตงเขากบโครงยดโซดวยหมดสแนปเปอร สำหรบชดตดหญาแตละชด (รป 22)

รป 22
3. ขาตงชดตดหญา

1. โครงยดโซ
2. หมดสแนปเปอร

การตดตงชดตดหญาสวนหนาเขากบแขนยก
1.

เลอนชดตดหญาเขาใตแขนยก (รป 23)
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รป 23
1. ฝาครอบ
2. หมดสแนปเปอร

g375274

3. กามปแขนยก
4. เพลาโครงสวนบรรทก

2.

ประกอบกามปแขนยกเขากบเพลาโครงสวนบรรทก

3.

ประกอบฝาครอบเขากบเพลาแขนหมน และเรยงรบนเพลาโครงสวนบรรทก เพลาแขนหมน และฝาครอบใหตรงกน

4.

ยดฝาครอบและเพลาโครงสวนบรรทกเขากบกามปของแขนยกดวยหมดสแนปเปอร
การลอกหมดหมนของชดตดหญาสำหรบการตดหญาขางเนน—ลอกหมดหมนของชดตดหญาเพอปอง
กนไมใหชดตดหญากลงลงเนนขณะตดไปตามหนาเนน ใชรในเพลาหมนแขนยก (รป 24) ลอกชดตดหญา
ใชชองสำหรบชดตดหญาควบคมทศทาง

รป 24
3. ชอง (เพลาหมนแขนยก)

1. ตำแหนงหมดสแนป
2. ร (เพลาหมนแขนยก)

การตดตงชดตดหญาสวนทายเขากบแขนยก

ชดตดหญาปรบท 1.2 ซม. (3/4 นว) หรอความสงในการตดทสงขน
1.

เลอนชดตดหญาเขาใตแขนยก (รป 25)
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รป 25
1. ฝาครอบ
2. หมดสแนปเปอร

2.
3.
4.

g375252

3. กามปแขนยก
4. เพลาโครงสวนบรรทก

ประกอบกามปแขนยกเขากบเพลาโครงสวนบรรทก
ประกอบฝาครอบเขากบเพลาแขนหมน และเรยงรบนเพลาโครงสวนบรรทก เพลาแขนหมน และฝาครอบใหตรงกน
ยดเพลาแขนหมนและฝาครอบเขากบเพลาโครงสวนบรรทกดวยหมดสแนปเปอร
การลอกหมดหมนของชดตดหญาสำหรบการตดหญาขางเนน—ลอกหมดหมนของชดตดหญาเพอปอง
กนไมใหชดตดหญากลงลงเนนขณะตดไปตามหนาเนน ใชรในเพลาหมนแขนยก (รป 25) ลอกชดตดหญา
ใชชองสำหรบชดตดหญาควบคมทศทาง

รป 26
3. ชอง (เพลาหมนแขนยก)

1. ตำแหนงหมดสแนป
2. ร (เพลาหมนแขนยก)

5.

g375251

ทำซำขนตอน 1 และ 2 สำหรบชดตดหญาสวนทายอน ๆ

การตดตงชดตดหญาสวนทายเขากบแขนยก

ชดตดหญาปรบท 1.2 ซม. (3/4 นว) หรอความสงในการตดทตำลง
1.

ถอดสลกปนและแหวนรองททำหนาทยดเพลาหมนแขนยกเขากบแขนยกออกมา และเลอนเพลาหมนออกจากแขนยก (รป
27)
26

รป 27
1. เพลาหมนแขนยก 4

3. แขนยก (ชดตดหญาสวนทาย)

2. เพลาหมนแขนยก

4. แหวน

2.

g375236

ประกอบกามปแขนยกเขากบเพลาโครงสวนบรรทก (รป 28)

รป 28
1. ฝาครอบ
2. หมดสแนปเปอร

3. กามปแขนยก
4. เพลาโครงสวนบรรทก

3.

ประกอบฝาครอบเขากบเพลาแขนหมน และเรยงรบนเพลาโครงสวนบรรทก เพลาแขนหมน และฝาครอบใหตรงกน

4.

ยดเพลาแขนหมนและฝาครอบเขากบเพลาโครงสวนบรรทกดวยหมดสแนปเปอร
การลอกหมดหมนของชดตดหญาสำหรบการตดหญาขางเนน—ลอกหมดหมนของชดตดหญาเพอปอง
กนไมใหชดตดหญากลงลงเนนขณะตดไปตามหนาเนน ใชรในเพลาหมนแขนยก (รป 29) ลอกชดตดหญา
ใชชองสำหรบชดตดหญาควบคมทศทาง
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รป 29
3. ชอง (เพลาหมนแขนยก)

1. ตำแหนงหมดสแนป
2. ร (เพลาหมนแขนยก)

5.

g375251

เลอนชดตดหญาเขาใตแขนยก (รป 30)

รป 30
1. หมดสลก
2. เพลาแขนยก

3. แขนยก
4. แหวน

6.

สอดเพลาแขนยกเขากบแขนยก และยดเพลาเขากบแขนใหแนนดวยสลกปนและแหวนรอง

7.

ทำซำขนตอน 1 ถง 6 สำหรบชดตดหญาสวนทายอน ๆ

การตดตงโซแขนยกของชดตดหญา
ยดโซของแขนยกเขากบโครงยดโซดวยหมดสแนปเปอร (รป 31)

หมายเหต: ใชขอโซตามจำนวนทอธบายในคมอผใชของชดตดหญา
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รป 31

g003948

3. หมดสแนปเปอร

1. โซของแขนยก
2. โครงยดโซ

การตดตงมอเตอรใบมดพวง
1.

ทาเพลาสปลายนของมอเตอรใบมดพวงดวยจาระบทสะอาด

2.

ทานำมนทโอรงของมอเตอรใบมดพวง และตดตงเขากบหนาแปลนมอเตอร

3.

ตดตงมอเตอรโดยหมนตามเขมนาฬกาเพอใหหนาแปลนมอเตอรไมตดสลกเกลยว (รป 32)

รป 32
2. สลกเกลยวยด

1. มอเตอรขบใบมดพวง

4.

หมนมอเตอรทวนเขมนาฬกาจนกวาหนาแปลนวนรอบสลกเกลยว จากนนขนสลกเกลยวใหแนน

สำคญ: ตรวจสอบใหแนใจวาทอของมอเตอรใบมดพวงไมบด งอ หรอเสยงทจะถกหนบ
5.

ขนสลกเกลยวยดจนไดแรงบด (27 ถง 33 ฟตปอนด)
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4

การใชขาตงชดตดหญา
ชนสวนทตองใชสำหรบขนตอนน:
1

ขาตงชดตดหญา

ขนตอน
เมอใดกตามทคณตองเอยงชดตดหญาเพอดใบมดลาง/ใบมดพวง ใหคำสวนทายของชดตดหญาดวยขาตง
เพอปองกนไมใหนอตบนปลายดานหลงของสกรปรบเบดบารไมวางอยบนพน (รป 33)

รป 33
1. ขาตงชดตดหญา

ยดขาตงเขากบโครงยดโซดวยหมดสแนปเปอร (รป 34)
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รป 34
3. ขาตงชดตดหญา

1. โครงยดโซ
2. หมดสแนปเปอร

5

การตดตงลอกฝากระโปรง CE
ชนสวนทตองใชสำหรบขนตอนน:
1

ลอกฝากระโปรง ซล และนอตสวมทบ

1

แหวน

ขนตอน
1.

ปลดสลกและยกฝากระโปรงของอปกรณขน

2.

ถอดแหวนยางออกจากรทดานซายของฝากระโปรง (รป 35)
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รป 35

g004143

1. แหวนยาง

3.

ตรวจสอบใหแนใจวาซลประกอบเขากบลอกฝากระโปรงดแลว (รป 36)

รป 36

g375326

3. ซล
4. แหวน

1. สลกฝากระโปรง
2. นอต

4.

ถอดนอตออกจากลอก

5.

จากดานนอกฝากระโปรง สอดปลายตะขอของสลกผานรในฝากระโปรง

หมายเหต: ซลวางเรยงเขากบดานนอกของกระโปรง
6.

ภายในฝากระโปรง ยดลอกเขากบฝากระโปรงใหแนนดวยแหวนรองและนอต

7.

ปดฝากระโปรง และใชกญแจสลกฝากระโปรงทใหมาตรวจสอบวาตะขอของลอกเกยวเขากบทเกยวของโครงเมอลอกแลว
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6

การตดสตกเกอร CE
ชนสวนทตองใชสำหรบขนตอนน:
1

สตกเกอร CE

1

สตกเกอรปทผลต

1

สตกเกอรคำเตอน

การตดสตกเกอร CE
1.

ใชแอลกอฮอลและผาขรวสะอาดทำความสะอาดบรเวณฝากระโปรงขางลอกฝากระโปรง และรอใหฝากระโปรงแหง (รป 37)

รป 37
1. สตกเกอร CE

2.

แกะสตกเกอร CE ออกจากกระดาษรอง

3.

ตดสตกเกอรเขากบฝากระโปรง

2. ลอกฝากระโปรง

การตดสตกเกอรปทผลต
1.

ใชแอลกอฮอลและผาขรวสะอาดทำความสะอาดบรเวณโครงยดพนขางปายซเรยล และปลอยใหโครงยดแหง (รป 38)
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รป 38
1. สตกเกอรปทผลต

2.

แกะสตกเกอรสตกเกอรปทผลตออกจากกระดาษรอง

3.

ตดสตกเกอรเขากบโครงยดพน

g375554

2. ปายซเรยล

การตดสตกเกอรคำเตอน CE
1.

ใชแอลกอฮอลและผาขรวสะอาดเชดพนผวของสตกเกอรคำเตอน 133-2930 และปลอยใหสตกเกอรแหง (รป 39)

รป 39
1. สตกเกอรคำเตอน CE

2.

แกะสตกเกอรคำเตอน CE ออกจากกระดาษรอง

3.

ตดสตกเกอรคำเตอน CE ทบสตกเกอร 133-293

2. สตกเกอรคำเตอน 133-293
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ภาพรวมผลตภณฑ

รป 40

g216864

5. การปรบทนง
6. ชดตดหญาสวนหนา
7. ชดตดหญาสวนทาย

1. ฝากระโปรงเครองยนต
2. เบาะทนงคนขบ

3. แขนควบคม
4. พวงมาลย

การควบคม
แปนขบเคลอน
แปนขบเคลอน (รป 41) ควบคมการเดนหนาและถอยหลง เหยยบสวนบนของแปนเพอขยบอปกรณเดนหนาและเ
หยยบสวนลางเพอขยบอปกรณถอยหลง ความเรวขบเคลอนบนพนจะขนอยกบวาคณเหยยบแปนมากนอยเพยงใด
หากตองการใหอปกรณทไมไดบรรทกสงใดขบเคลอนบนพนดวยความเรวสงสด ใหเหยยบแปนจนสดในขณะทลนเรงอยในตำแห
นงเรว
หากตองการดบเครองอปกรณ ลดแรงเหยยบบนแปนขบเคลอนลง และปลอยใหแปนคนกลบมาทตำแหนงกลาง
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รป 41
1. แปนขบเคลอน
2. คนโยกตดหญา/ขนสง

4. แปนเบรก
5. เบรกจอด

3. สวตชจำกดความเรวการตดหญาและตวคน

6. แปนปรบพวงมาลย

คนโยกตดหญา/ขนสง
ใชคนโยกตดหญา/ขนสง (รป 41) เพอตงคาอปกรณอยในโหมดตดหญาหรอโหมดขนสง
ดนคนโยกไปขางหนาเพอเลอกโหมดตดหญา และดนไปขางหลงเพอเลอกโหมดขนสง

หมายเหต: ชดตดหญาจะไมสามารถลดระดบลงมาไดเมอคนโยกตดหญา/ขนสงอยในตำแหนงขนสง

สวตชจำกดความเรวการตดหญา
เมอดนสวตชจำกดความเรวการตดหญา (รป 41) ขน/ไปขางหนา สวตชนจะควบคมความเรวการตดหญา
และชวยใหชดตดหญาทำงาน ตวคนแตละตวจะปรบความเรวการตดหญาทละ 0.8 กม./ชม.
(0.5 ไมลตอชวโมง) ยงใชตวคนมากขนบนสลกเกลยว อปกรณจะยงเคลอนทชาลง
ดนสวตชจำกดความเรวการตดหญาไปขางหลงเพอใหอปกรณวงดวยความเรวสงสด

แปนเบรก
เหยยบแปนเบรก (รป 41) เพอหยดอปกรณ

เบรกจอด
หากตองการเขาเบรกจอด (รป 41) เหยยบแปนเบรกลงและเหยยบสวนบนไปขางหนาเพอลอกสลกเบรก
หากตองการปลดเบรกจอด กดแปนเบรกจนกระทงสลกเบรกจอดหดกลบ

แปนปรบพวงมาลย
หากตองการเอยงพวงมาลยเขาหาตวคณ ใหเหยยบแปน (รป 41) ลง แลวดงคอพวงมาลยเขาหาตวจนไดตำแหนงทสบาย
จากนนปลอยแปนเหยยบ

คนโยกลนเรง
ดนคนโยกลนเรง (รป 42) ไปขางหนาเพอเพมความเรวเครองยนต และดนไปขางหลงเพอลดความเรวเครองยนต
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รป 42
1. คนควบคมการยก/ลดชดตดหญา

4. สวตชเปด/ปด

3. InfoCenter

6. สวตชไฟหนา

2. สวตชกญแจ

5. คนโยกลนเรง

คนควบคมการยก/ลดชดตดหญา
คนโยกน (รป 42) ทำหนาทยกและลดระดบชดตดหญา นอกจากน คณยงใชคนโยกนเพอสตารทและหยดชดตดห
ญาไดดวยเมอคนโยกตดหญา/ขนสงอยในโหมดตดหญา และสวตชเปดใชงาน/ปดใชงานอยในตำแหนงเปดใชงาน
คณไมสามารถลดชดตดหญาลงไดอก เมอคนโยกตดหญา/ขนสงอยในตำแหนงขนสง

สวตชกญแจ
สวตชกญแจ (รป 42) ม 3 ตำแหนง: ปด, เปด/อนเครอง และ สตารท

InfoCenter
จอแสดงผล LCD InfoCenter แสดงขอมลเกยวกบอปกรณ เชน สถานะการทำงาน การวนจฉยตางๆ และขอมลอนๆ
เกยวกบอปกรณ (รป 42)

สวตชเปด/ปด
ใชสวตชเปด/ปด (รป 42) รวมกบคนควบคมการยก/ลดชดตดหญาเพอใชงานชดตดหญา

สวตชไฟหนา
หมนสวตชลงเพอเปดไฟหนา (รป 42)

คนโยกลบคม
ใชคนโยกลบคมรวมกบคนควบคมการยก/ลดชดตดหญาเพอลบคมใบมดพวง (รป 43)
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รป 43

g021209

1. คนโยกลบคม

จดตอไฟฟา
จดตอไฟฟาเปนจดจายไฟฟา 12 โวลตสำหรบอปกรณอเลกทรอนกส (รป 44)

รป 44
1. จดตอไฟฟา
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สวนควบคมเบาะทนง

รป 45
3. ลกบดปรบความสง
4. คนปรบ

1. เกจนำหนก
2. ลกบดปรบนำหนก

คนปรบตำแหนงเบาะทนง

ดงคนปรบตำแหนงเบาะทนง (รป 45) เพอขยบเบาะทนงไปขางหนาและถอยหลง ปลอยคนปรบเพอลอกตำแหนงเบาะทนง
ลกบดปรบนำหนก

หมนลกบดปรบนำหนกจนกวานำหนกของคณจะแสดงในชองมองของเกจนำหนก
ลกบดปรบความสง

หมนลกบดปรบความสงเพอปรบความสงของเบาะทนง
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การใชจอแสดงผล LCD InfoCenter
จอแสดงผล LCD InfoCenter แสดงขอมลเกยวกบอปกรณ เชน สถานะการทำงาน การวนจฉยตางๆ
และขอมลอนๆ เกยวกบอปกรณ (รป 46) โดยจะมหนาจอเรมตนและหนาจอขอมลหลกของ InfoCenter
คณสามารถสลบเปลยนระหวางหนาจอเรมตนกบหนาจอขอมลหลกเมอใดกได โดยการกดปม InfoCenter ปมใดกได
จากนนเลอกลกศรทศทางทเหมาะสม

รป 46
3. ปมกลาง
4. ปมซาย

1. ไฟบอกสถานะ
2. ปมขวา

• ปมซาย, ปมเขาถงเมน/ปมถอยหลง—กดปมนเพอเขาสเมน InfoCenter
คณสามารถใชปมนเพอถอยกลบจากเมนทใชงานอยได

• ปมกลาง—กดปมนเพอเลอนเมนลง
• ปมขวา—กดปมนเพอเปดเมน ซงลกศรขวาจะระบเนอหาเพมเตม
หมายเหต: วตถประสงคของแตละปมอาจเปลยนแปลง ขนอยกบความตองการในขณะนน
แตละปมจะตดฉลากไอคอนแสดงฟงกชนการทำงานในปจจบน
คำอธบายไอคอน InfoCenter
กำหนดการซอมบำรง[SERVICE DUE]

แสดงวาควรซอมบำรงเมอใด
มเตอรนบชวโมง
ไอคอนขอมล
เรว

ชา
ระดบเชอเพลง

หวเทยนทำงาน
ยกชดตดหญาขน
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คำอธบายไอคอน InfoCenter (cont'd.)
ลดชดตดหญาลง

นงอยในเบาะทนง
เบรกจอดใชงานอย
ชวงสง (ขนสง)
เกยรวาง
ชวงตำ (ตดหญา)
อณหภมนำหลอเยน (°C หรอ °F)
อณหภม (รอน)
PTO ทำงานอย
ไมอนญาต
สตารทเครองยนต
ดบเครองยนต
เครองยนต
สวตชกญแจ
ชดตดหญากำลงลดระดบลง
ชดตดหญากำลงยกขน
PIN รหสผาน
แคนบส
InfoCenter
ไมดหรอลมเหลว
หลอดไฟ
เอาตพตของสวนควบคม TEC หรอสายควบคมในชดสายไฟ
สวตช
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คำอธบายไอคอน InfoCenter (cont'd.)
ปลดสวตช
เปลยนเปนสถานะทระบ
สญลกษณมกจะอยรวมกนเปนประโยค
ดตวอยางบางสวนไดจากดานลาง
เขาเกยรวาง
การสตารทเครองยนตถกปฏเสธ
เครองยนตดบ
นำหลอเยนเครองยนตรอนเกนไป
นงลงหรอใชเบรกจอด

การใชเมน
หากตองการเขาถงระบบเมน InfoCenter ใหกดปมเขาถงเมนขณะทอยในหนาจอหลก สวนนพาคณไปยงเมนหลก
โปรดดขอมลสรปเกยวกบตวเลอกทมในเมนจากตารางดานลาง

หมายเหต: แปลเฉพาะขอความทผใชอานเทานน หนาจอความขดของ การซอมบำรง และการวนจฉยเปน “หนาจอซอมบำรง”
ชอจะเปนภาษาทเลอก แตรายการเมนเปนภาษาองกฤษ
เมนหลก
รายการเมน

คำอธบาย

Faults (ความขดของ)

เมนความขดของระบรายการความขดของของอปกรณลาสด หากตองก
ารขอมลเพมเตมเกยวกบเมนความขดของและขอมลทอยในเมนดงกลาว
โปรดดคมอซอมบำรงหรอตดตอตวแทนจำหนายทไดรบอนญาตของ Toro

Service (ซอมบำรง)

เมนซอมบำรงมขอมลเกยวกบอปกรณ เชน ตวนบชวโมงการใชงาน
และตวเลขอนๆ ทคลายกน

Diagnostics (การวนจฉย)

เมนวนจฉยแสดงสถานะของสวตช เซนเซอร และเอาตพตการควบค
มของอปกรณแตละสวน คณสามารถใชเมนนแกไขปญหาบางอยางได
เนองจากระบบจะแจงวาการควบคมอปกรณสวนใดทเปดและสวนใดทปด
ไดอยางรวดเรว

Settings (การตงคา)

เมนการตงคาชวยใหคณปรบแตงและเปลยนแปลงตวแปรการกำหนดคาบ
นจอแสดงผล InfoCenter

About (เกยวกบ)

เมนเกยวกบระบหมายเลขรน หมายเลขซเรยล
และเวอรชนซอฟตแวรของอปกรณ

Service (ซอมบำรง)
รายการเมน

คำอธบาย

Hours

แสดงจำนวนชวโมงโดยรวมทอปกรณ เครองยนต และ PTO เปดทำงาน
รวมถงจำนวนชวโมงทมการขนสงอปกรณ และเวลาถงกำหนดซอมบำรง

Counts

แสดงแสดงคาการนบตางๆ ของอปกรณ
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Diagnostics (การวนจฉย)
รายการเมน

คำอธบาย

Cutting Units

ระบอนพต ขอมลระบ และเอาตพตสำหรบการยกชดตดหญาขนและลง

Hi/Low Range

ระบอนพต ขอมลระบ และเอาตพตสำหรบการขบขในโหมดขนสง

PTO

ระบอนพต ขอมลระบ และเอาตพตสำหรบการใชวงจร PTO

Engine Run

ระบอนพต ขอมลระบ และเอาตพตสำหรบการสตารทเครองยนต

Backlap

ระบอนพต ขอมลระบ และเอาตพตสำหรบการใชงานฟงกชนลบคม

Settings (การตงคา)
รายการเมน

คำอธบาย

Units (หนวยวด)

ควบคมหนวยวดทใชใน InfoCenter ตวเลอกในเมน ไดแก
องกฤษหรอเมตรก

Language (ภาษา)

ควบคมภาษาทใชใน InfoCenter*

LCD Backlight (แสงพนหลงของจอ LCD)

ควบคมความสวางของจอ LCD

LCD Contrast (คอนทราสตของจอ LCD)

ควบคมคอนทราสตของจอ LCD

Front Backlap Reel Speed (ความเรวลบคมใบมดพวงดานหนา)

ควบคมความเรวของใบมดพวงดานหนาในโหมดลบคม

Rear Backlap Reel Speed (ความเรวลบคมใบมดพวงดานหลง)

ควบคมความเรวของใบมดพวงดานหลงในโหมดลบคม

Protected Menus (เมนทไดรบการปองกน)

ผจดการ/ชางสามารถเขาถงเมนทไดรบการปองกนไดโดยการปอนรหสผาน

Blade Count (จำนวนใบมด)

ควบคมจำนวนใบมดบนใบมดพวงสำหรบความเรวใบมดพวง

Mow Speed (ความเรวการตดหญา)

ควบคมความเรวขบเคลอนบนพนเพอการกำหนดความเรวใบมดพวง

Height of cut (HOC) (ความสงในการตด (HOC))

ควบคมความสงในการตด (HOC) เพอกำหนดความเรวใบมดพวง

F Reel RPM (รอบตอนาทของใบมดพวงดานหนา)

แสดงตำแหนงความเรวใบมดพวงทคำนวณไวสำหรบใบมดพวงดานหนา
นอกจากนยงสามารถปรบใบมดพวงแบบแมนวลไดดวย

R Reel RPM (รอบตอนาทของใบมดพวงดานหลง)

แสดงตำแหนงความเรวใบมดพวงทคำนวณไวสำหรบใบมดพวงดานหลง
นอกจากนยงสามารถปรบใบมดพวงแบบแมนวลไดดวย

About (เกยวกบ)
รายการเมน

คำอธบาย

Model

แสดงหมายเลขรนของอปกรณ

SN

แสดงหมายเลขซเรยลของอปกรณ

Machine Controller Revision

แสดงรนซอฟตแวรของสวนควบคมหลก

InfoCenter Revision

แสดงรนซอฟตแวรของ InfoCenter

CAN Bus

แสดงสถานะบสการสอสารของอปกรณ

เมนทไดรบการปองกน

การตงคาการทำงานม 5 แบบ ซงสามารถปรบไดในเมนการตงคาของ InfoCenter: จำนวนใบมด, ความเรวการตดหญา,
ความสงในการตด (HOC), รอบตอนาทของใบมดพวงดานหนา และรอบตอนาทของใบมดพวงดานหลง
การตงคาเหลานสามารถลอกไดโดยใชเมนทไดรบการปองกน

หมายเหต: ตอนทจดสงอปกรณ ตวแทนจำหนายของคณจะตงคารหสผานเบองตนไวให

การเขาถงเมนทไดรบการปองกน

หมายเหต: รหส PIN ทเปนคาเรมตนมาจากโรงงานสำหรบอปกรณของคณอาจเปน 0000 หรอ 1234

หากคณเปลยนรหส PIN และลมรหส โปรดตดตอตวแทนจำหนายทไดรบอนญาตของ Toro เพอขอความชวยเหลอ
1. จากเมนหลก ใชปมกลางเลอนลงไปทเมนการตงคา และกดปมขวา (รป 47)
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รป 47

2.

ในเมนการตงคา ใชปมกลางเลอนลงมายงเมนทไดรบการปองกน และกดปมขวา (รป 48A)

รป 48

3.
4.

g028523

g028522

ปอนรหส PIN โดยกดปมกลางจนกวาเลขหลกแรกทถกตองจะปรากฏ จากนนกดปมขวาเพอเลอนไปหลกถดไป (รป 48B
และ รป 48C) ทำซำขนตอนนจนปอนหลกสดทายเสรจ จากนนกดปมขวาอกหนงครง
กดปมกลางเพอปอนหรส PIN (รป 48D)
รอจนกวาไฟสถานะสแดงของ InfoCenter จะสวางขน

หมายเหต: หาก InfoCenter ยอมรบรหส PIN เมนทไดรบการปองกนจะปลดลอก คำวา “PIN”
ปรากฏขนทมมขวาบนของหนาจอ
หมายเหต: หมนสวตชกญแจไปยงตำแหนงปด จากนนหมนไปทตำแหนงเปด เพอลอกเมนทไดรบการปองกน
คณสามารถดและเปลยนการตงคาไดในเมนทไดรบการปองกน หลงจากเขาถงเมนทไดรบการปองกนไดแลว
ใหเลอนลงมายงตวเลอกการตงคาการปองกน ใชปมขวาเปลยนการตงคา การตงคาเมนทไดรบการปองกนเปนปด
ทำใหคณสามารถดและเปลยนการตงคาในเมนทไดรบการปองกนไดโดยไมตองปอนรหส PIN
การตงคาเมนทไดรบการปองกนเปนเปด จะซอนตวเลอกทไดรบการปองกน และกำหนดใหคณตองปอนรหส PIN
หากตองการเปลยนการตงคาในเมนทไดรบการปองกน หลงจากตงรหส PIN แลว หมนสวตชกญแจไปทตำแหนงปด
และหมนกลบมาทตำแหนงเปด เพอเปดใชงานและบนทกคณสมบตน

การตงคาตวจบเวลากำหนดการซอมบำรง

สวนนจะรเซตชวโมงกำหนดการซอมบำรงหลงจากทบำรงรกษาตามกำหนดการไปแลว
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1.

ในเมนการตงคา ใชปมกลางเลอนลงมายงเมนทไดรบการปองกน และกดปมขวา

2.

ปอน PIN โปรดดการเขาถงเมนทไดรบการปองกนใน คมอผใชของอปกรณของคณ

3.

ในเมนซอมบำรง ไปทเมนชวโมง

4.

เลอนลงไปทสญลกษณซอมบำรง

หมายเหต: หากการซอมบำรงถงกำหนดแลวตอนน ไอคอนแรกจะแสดง ตอนน
5.

ใตไอคอนแรกคอรายการรอบการซอมบำรง

(รอบเวลา เชน 250, 500 เปนตน)

หมายเหต: รอบการซอมบำรงเปนรายการในเมนทไดรบการปองกน
6.

ไฮไลตทรอบการซอมบำรงและกดปมขวา

7.

เมอหนาจอใหมปรากฏขนมา ใหยนยน รเซตชวโมงซอมบำรง—คณแนใจหรอไม?

8.

เลอก ใช(ปมกลาง) หรอ ไม (ปมซาย)

9.

หากคณเลอก ใช ขอมลบนหนาจอรอบจะถกลางออก และยอนกลบไปเปนการเลอกชวโมงซอมบำรง

การตงคาจำนวนใบมด
1.

ในเมนการตงคา เลอนลงมายงจำนวนใบมด

2.

กดปมขวาเพอเปลยนจำนวนใบมดพวงระหวาง 5, 8 หรอ 11 ใบมด

การตงคาความเรวการตดหญา
1.

ในเมนการตงคา เลอนลงมายงความเรวการตดหญา

2.

กดปมขวาเพอเลอกความเรวการตดหญา

3.

ใชปมกลางและปมขวาเพอเลอกความเรวการตดหญาทเหมาะสมทตงคาไวบนสวตชจำกดความเรวการตดหญาบนแปนขบเคลอน

4.

กดปมซายเพอออกจากเมนความเรวการตดหญาและบนทกการตงคา

การตงคาความสงในการตด (HOC)
1.

ในเมนการตงคา เลอนลงมายง HOC

2.

กดปมขวาเพอเลอก HOC

3.

ใชปมกลางและปมขวาเพอเลอกการตงคา HOC ทเหมาะสม (หากไมมการตงคาทพอดแสดงขนมา ใหเลอกการตงคา HOC
ทใกลเคยงทสดจากรายการทแสดง)

4.

กดปมซายเพอออกจากเมน HOC และบนทกการตงคา

การตงคาความเรวใบมดพวงดานหนาและดานหลง
แมวาความเรวใบมดพวงดานหนาและดานหลงสามารถคำนวณไดโดยการปอนจำนวนใบมด ความเรวการตดหญา และ HOC ลงใน
InfoCenter แตสามารถเปลยนการตงคาแบบแมนวลไดเพอรองรบสภาพการตดหญาแบบตางๆ
1.

หากตองการเปลยนการตงคาความเรวใบมดพวง เลอนลงมาท F Reel RPM, R Reel RPM หรอทงสอง

2.

กดปมขวาเพอเปลยนคาความเรวใบมดพวง เมอคณเปลยนการตงคาความเรว
จอแสดงผลจะแสดงความเรวใบมดพวงทคำนวณแลวตอไป ซงเปนคาทคำนวณจากจำนวนใบมด ความเรวการตดหญา และ
HOC ทปอนเขาไปกอนหนา แตคาใหมจะปรากฏขนมาดวย
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ขอมลจำเพาะ

หมายเหต: ขอมลจำเพาะและการออกแบบอาจมการเปลยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ
ความกวางในการขนสง

233 ซม. (92 นว)

ความกวางในการตด

254 ซม. (100 นว)

ยาว

282 ซม. (111 นว)

สง

160 ซม. (63 นว)
1222 กก. (2,693 ปอนด)

นำหนก
เครองยนต

Kubota 26.5 กโลวตต (35.5 แรงมา)

ความจถงเชอเพลง

53 ลตร (14 แกลลอนสหรฐ)

ความเรวในการขนสง

0 ถง 16 กม./ชม. (0 ถง 10 ไมลตอชวโมง)

ความเรวในการตดหญา

0 ถง 13 กม./ชม. (0 ถง 8 ไมลตอชวโมง)

อปกรณตอพวง/อปกรณเสรม
เราจดจำหนายอปกรณตอพวงและอปกรณเสรมท Toro รบรองมากมายสำหรบใชกบเครองตดหญารนนเพอเสรมประสทธภาพแล
ะขยายความสามารถของเครองตดหญา โปรดตดตอตวแทนบรการหรอตวแทนจำหนายทไดรบอนญาตของ Toro หรอเขาไปท
www.Toro.com เพอดรายการอปกรณตอพวงและอปกรณเสรมทรบรองทงหมด
เพอสมรรถนะสงสดและความปลอดภยในการใชงานอยางตอเนอง โปรดใชเฉพาะอะไหลทดแทนและอปกรณเสรมของแทจาก
Toro อะไหลทดแทนและอปกรณเสรมทผลตโดยผผลตรายอนอาจเปนอนตราย
และการใชงานดงกลาวอาจทำใหการรบประกนผลตภณฑเปนโมฆะ
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การปฏบตงาน

หมายเหต: ดดานซายและขวาของอปกรณจากตำแหนงปกตในการควบคมเครอง

กอนการปฏบตงาน
ความปลอดภยกอนการใชงาน
ความปลอดภยทวไป

• หามเดกหรอผทไมไดรบการฝกฝนใชหรอบำรงรกษาอปกรณโดยเดดขาด กฎหมายทองถนอาจจำกดอายของผขบข
เจาของเปนผรบผดชอบในการจดการฝกอบรมใหกบผควบคมและชางซอมบำรง

• ทำความคนเคยกบการใชงานอปกรณอยางปลอดภย ระบบควบคมของผขบข และปายความปลอดภย
• กอนออกจากตำแหนงใชงาน ใหปฏบตตามดงน

•
•
•
•

– จอดอปกรณบนพนราบ
– ปลดและลดชดตดหญาลง
– เขาเบรกจอด
– ดบเครองยนตและดงกญแจออก
– รอใหการเคลอนไหวทงหมดหยดนง
– รอใหเครองยนตเยนลงกอนปรบ ซอมบำรง ทำความสะอาด หรอจดเกบอปกรณ
เรยนรวธหยดและดบเครองยนตอยางรวดเรว
หากไมไดตดตงแผงกนและอปกรณนรภยอนๆ ทงหมด หรอแผงกนและอปกรณนรภยทำงานผดปกต กรณาอยาใชเครอง
กอนตดหญา ตรวจสอบอปกรณใหแนใจเสมอวาชดตดหญาอยในสภาพดและทำงานไดตามปกต
ตรวจสอบพนทบรเวณทตองการใชอปกรณและจดเกบวตถตางๆ ทอาจกระเดนออกใหหมด

ความปลอดภยดานเชอเพลง
•
•
•
•
•
•

•

โปรดใชความระมดระวงอยางยงเมอจดการกบนำมน นำมนเปนวตถตดไฟไดและละอองนำมนอาจระเบดได
ดบบหร ซการ ไปป และแหลงจดไฟอนๆ ใหหมด
ใชเฉพาะภาชนะบรรจนำมนทผานการรบรองเทานน
อยาเปดฝาถงนำมนหรอเตมถงนำมนในขณะทเครองยนตกำลงทำงานหรอรอนอย
อยาเตมหรอระบายนำมนในพนทอบ
อยาจดเกบอปกรณหรอภาชนะบรรจนำมนในททมเปลวไฟ ประกายไฟ หรอไฟนำรอง เชน บนเครองทำนำรอน
หรอเครองใชไฟฟาอนๆ
หากนำมนหก อยาพยายามสตารทเครองยนต หลกเลยงการสรางแหลงจดไฟจนกวาละอองนำมนจะระเหยไป

ขอมลจำเพาะเกยวกบเชอเพลง

ใชเฉพาะนำมนดเซลหรอไบโอดเซลทสะอาดและใหม ซงมคาซลเฟอรตำ (นอยกวา 500 สวนตอมลลลตร) หรอตำพเศษ (นอยกวา 15
สวนตอมลลลตร) เทานน อตราซเทนขนตำควรเทากบ 40 ซอนำมนในปรมาณทคณจะใชไดภายใน 180 วนเพอรบรองวานำมนใหม
ใชนำมนดเซลเกรดฤดรอน (หมายเลข 2-D) ในททมอณหภมสงกวา -7°C (20°F)
และเกรดฤดหนาว (หมายเลข 1-D หรอหมายเลข 1-D/2-D ผสม) ในททมอณหภมตำกวานน
การใชนำมนเกรดฤดหนาวทอณหภมตำทำใหนำมนมจดวาบไฟและจดไหลเทในอากาศหนาวตำลง ชวยใหสตารทเครองยนตงายขน
และลดตวกรองเชอเพลงอดตน
การใชนำมนเกรดฤดรอนทอณหภมสงกวา -7°C (20°F) ทำใหปมเชอเพลงมอายการใชงานยาวนานขน
และชวยเพมกำลงเครองยนตเมอเทยบกบนำมนเกรดฤดหนาว

สำคญ: หามใชนำมนกาดหรอนำมนเบนซนแทนนำมนดเซลโดยเดดขาด
การไมปฏบตตามขอควรระวงนอาจทำใหเครองยนตเสยหายได
ใชไบโอดเซลได
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อปกรณนสามารถใชนำมนผสมไบโอดเซลไดสงสดถง B20 (ไบโอดเซล 20%, ปโตรดเซล 80%)
สวนของปโตรดเซลควรมซลเฟอรระดบตำหรอตำพเศษ ปฏบตตามขอควรระวงดงตอไปน:

• สวนของไบโอดเซลในเชอเพลงตองตรงตามขอกำหนด ASTM D6751 หรอ EN14214
• สวนประกอบเชอเพลงผสมควรเปนไปตาม ASTM D975 หรอ EN590
• สของอปกรณอาจเสยหายไดหากสมผสโดนนำมนผสมไบโอดเซล
• ใชนำมน B5 (ไบโอดเซลสดสวน 5%) หรอสดสวนผสมทนอยกวานในสภาพอากาศหนาวเยน
• ตรวจสอบซล ทอ ปะเกนทสมผสกบนำมนเชอเพลง เนองจากชนสวนเหลานอาจเสอมสภาพเมอเวลาผานไป
• ตวกรองเชอเพลงอาจจะอดตนหลงจากเปลยนไปใชนำมนผสมไบโอดเซล
• ตดตอตวแทนจำหนายหากคณตองการขอขอมลเพมเตมเกยวกบไบโอดเซล

ความจถงเชอเพลง
53 ลตร (14 แกลลอนสหรฐ)

การเตมนำมน
1.

จอดอปกรณบนพนราบ ลดชดตดหญาลงมา ดบเครองยนต และดงกญแจออก

2.

ใชผาขรวสะอาด ทำความสะอาดบรเวณรอบฝาถงนำมน

3.

เปดฝาถงนำมนออก (รป 49)

รป 49

g021210

1. ฝาถงนำมน

4.

เตมนำมนลงในถงเชอเพลงจนกระทงระดบนำมนอยตำกวาดานลางของชองเตมเชอเพลง 6 ถง 13 มม. (1/4 ถง 1/2 นว)

5.

ปดฝาถงนำมนใหแนนหลงจากเตมนำมนแลว

หมายเหต: ถาทำได ใหเตมนำมนหลงใชงานทกครง วธนจะชวยลดการควบแนนสะสมภายในถงนำมนได

การบำรงรกษาประจำวน

ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน
กอนสตารทเครองยนตแตละวน ใหทำตามขนตอนการใชแตละครง/ขนตอนประจำวนทระบใน
รายการตรวจสอบสำหรบการบำรงรกษารายวน (หนา 61)

การตรวจสอบสวตชอนเทอรลอก
ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน
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ขอควรระวง

หากสวตชอนเทอรลอกนรภยขาดหรอชำรด อปกรณอาจทำงานผดปกต ทำใหเกดการบาดเจบขนได
• อยาแกไขดดแปลงสวตชอนเทอรลอก
• ตรวจสอบการทำงานของสวตชอนเทอรลอกเปนประจำทกวน
และเปลยนสวตชทเสยหายกอนการใชงานอปกรณ

สำคญ: หากการตรวจสอบสวตชอนเทอรลอกของอปกรณลมเหลว โปรดตดตอตวแทนจำหนายทไดรบอนญาตของ Toro

การเตรยมอปกรณ
1.

ขบอปกรณชาๆ ไปยงพนทเปดโลง

2.

ลดชดตดหญาลงมา ดบเครองยนต และเขาเบรกจอด

การตรวจสอบอนเทอรลอกสตารทของแปนขบเคลอน
1.

นงลงบนทนงคนขบ

2.

เขาเบรกจอด

3.

กดสวตช PTO ไปทตำแหนงปลด

4.

เหยยบแปนขบเคลอน

5.

บดสวตชกญแจไปทตำแหนงสตารท

หมายเหต: สตารทเตอรไมควรสตารทเครองยนตขณะทแปนขบเคลอนถกเหยยบอย

การตรวจสอบอนเทอรลอกสตารทของ PTO
1.

นงลงบนทนงคนขบ

2.

กดสวตช PTO ไปทตำแหนงใชงาน

3.

สตารทเครองยนต

หมายเหต: เครองยนตไมควรสตารทขณะทสวตช PTO อยในตำแหนง ใชงาน

การตรวจสอบอนเทอรลอกวงของ PTO
1.

นงลงบนทนงคนขบ

2.

กดสวตช PTO ไปทตำแหนงปลด

3.

สตารทเครองยนต

4.

ลกขนจากเบาะทนง

5.

กดสวตช PTO ไปทตำแหนงใชงาน

หมายเหต: PTO ไมควรวงเมอคณลกออกจากเบาะทนงของผปฏบตงาน

การตรวจสอบอนเทอรลอกวงของเบรกจอดและแปนขบเคลอน
1.

นงลงบนทนงคนขบ

2.

เขาเบรกจอด

3.

กดสวตช PTO ไปทตำแหนงปลด

4.

ยกเทาออกจากแปนขบเคลอน

5.

สตารทเครองยนต

6.

เหยยบแปนขบเคลอน

หมายเหต: เครองยนตควรดบไปขณะทเบรกจอดทำงานอย และแปนขบเคลอนถกเหยยบอย
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ระหวางการปฏบตงาน
ความปลอดภยระหวางการใชงาน
ความปลอดภยทวไป

• เจาของ/ผควบคมสามารถปองกนอบตเหตได และยงเปนผรบผดชอบอบตเหตทอาจสงผลใหเกดการบาดเจบหรอความเสยหา

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ยตอทรพยสนดวย
สวมใสเสอผาทเหมาะสม รวมถงอปกรณปองกนดวงตา กางเกงขายาว รองเทากนลนทแนนหนา และอปกรณปองกนการไดยน
ถาผมยาวใหมดไปขางหลงและอยาสวมใสเสอผาหลวมหรอเครองประดบทหยอน
อยาใชงานอปกรณขณะปวย เหนอยลา หรออยภายใตฤทธของแอลกอฮอลหรอยาเสพตด
โปรดมสมาธขณะควบคมอปกรณ อยาทำกจกรรมททำใหเสยสมาธ
มฉะนนอาจสงผลใหเกดการบาดเจบหรอเกดความเสยหายตอทรพยสนได
กอนสตารทเครอง ระบบขบเคลอนทงหมดจะตองอยในตำแหนงเกยรวาง เขาเบรกจอด และคณอยในตำแหนงใชงาน
หามนำอปกรณไปขนสงผโดยสาร กนคนโดยรอบและเดกๆ ออกจากพนททำงาน
ใชอปกรณเฉพาะเมอทศนวสยดเทานนเพอหลกเลยงหลมบอหรออนตรายทมองไมเหน
หลกเลยงการตดหญาทยงเปยก แรงยดเกาะทลดลงอาจทำใหอปกรณลนไถลได
เกบมอและเทาใหหางจากชดตดหญา
มองไปขางหลงและมองลงกอนถอยอปกรณเพอใหแนใจวาเสนทางโลง
ใชความระมดระวงเมอเขาใกลมมอบ พมไม ตนไม หรอวตถอนๆ ทอาจขดขวางการมองเหน
หยดการทำงานของชดตดหญาเมอไมไดใชงาน
ชะลอความเรวลง และขบอปกรณดวยความระมดระวงขณะเลยว รวมถงตอนขามถนนและทางเดน ใหทางแกทางเอกกอนเสมอ
ใชงานอปกรณในบรเวณทระบายอากาศไดดเทานน ไอเสยมกาซคารบอนมอนอกไซด
ซงเปนอนตรายถงแกชวตหากสดหายใจเขาไป
หามปลอยรถทตดเครองทงไวโดยไมมผดแล
กอนออกจากตำแหนงใชงาน ใหปฏบตตามดงน
– จอดอปกรณบนพนราบ
– ปลดและลดชดตดหญาลง
– เขาเบรกจอด
– ดบเครองยนตและดงกญแจออก
– รอใหการเคลอนไหวทงหมดหยดนง
– รอใหเครองยนตเยนลงกอนปรบ ซอมบำรง ทำความสะอาด หรอจดเกบอปกรณ
ใชอปกรณเฉพาะเมอทศนวสยดและสภาพอากาศเหมาะสมเทานน อยาใชอปกรณเมอมความเสยงทจะเกดฟาผา

ความปลอดภยของระบบปองกนการพลกควำ (ROPS)
•
•
•
•
•
•

อยาถอดสวนประกอบของ ROPS ออกจากอปกรณ
ตรวจสอบใหแนใจวาเขมขดนรภยแนนหนาและคณปลดออกไดรวดเรวในกรณฉกเฉน
คาดเขมขดนรภยอยเสมอ
คอยระมดระวงสงกดขวางเหนอศรษะเพอไมใหชน
ดแลรกษา ROPS ใหอยในสภาพดพรอมการทำงาน โดยตรวจสอบอยางละเอยดเปนครงคราวเพอหาความเสยหาย
และตรวจเชคตวยดใหยดแนนหนา
เปลยนสวนประกอบ ROPS ทชำรดทงหมด หามซอมแซมหรอดดแปลง

ความปลอดภยบนทางลาด

• ทางลาดเปนปจจยสำคญททำใหเกดการสญเสยการควบคมและอบตเหตพลกควำ ซงสงผลใหเกดการบาดเ

จบรายแรงและการเสยชวตได คณตองดแลรบผดชอบความปลอดภยในการใชงานอปกรณบนพนลาดเอยง
การใชงานอปกรณบนพนลาดเอยงตองใชความระมดระวงเปนพเศษ
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• ประเมนสภาพสถานทเพอพจารณาวาทางลาดปลอดภยสำหรบการใชงานอปกรณหรอไม รวมทงสำรวจสถานท
ใชเหตและผลและวจารณญาณทดขณะสำรวจ

• ดคำแนะนำเกยวกบทางลาดดานลางสำหรบการใชงานอปกรณบนทางลาด กอนจะใชงานอปกรณ

ควรตรวจสอบสภาพของหนางานเพอประเมนวาคณจะใชงานอปกรณในสภาวะดงกลาวและในบรเวณทตองการไดหรอไม
สภาพเสนทางทเปลยนแปลงไปอาจจะสงผลตอการทำงานของอปกรณบนพนลาดได
– หลกเลยงการสตารท จอด หรอเลยวอปกรณบนทางลาด หลกเลยงการเปลยนความเรวหรอทศทางอยางฉบพลน
ใหเลยวชาๆ อยางคอยเปนคอยไป
– อยาใชงานอปกรณในสภาวะทแรงยดเกาะ การเลยว หรอความเสถยรของอปกรณไมแนนอน
– เคลอนยายหรอทำสญลกษณอปสรรคตางๆ เชน หลมบอ แอง เนน หน หรออนตรายอนๆ ทซอนอย
หญาสงอาจทำใหมองไมเหนสงกดขวาง ทางทไมราบเรยบอาจทำใหอปกรณพลกควำได
– การใชงานบนหญาเปยก บนพนลาด หรอบนเนน อาจสงผลใหอปกรณสญเสยการควบคมได
– ใชความระมดระวงเปนพเศษเมอใชงานอปกรณใกลทางชน คลอง ทำนบ อนตรายจากนำ
หรออนตรายอนๆ อปกรณอาจพลกควำฉบพลนได หากลอเกยขามขอบทางหรอขอบทางพงทลาย
ดงนนควรกำหนดพนทปลอดภยระหวางอปกรณกบอนตรายใดๆ เตรยมไว
– ตรวจสอบหาสงทอาจกอใหเกดอนตรายบรเวณดานลางของทางลาด หากมอนตรายอย
ใหตดหญาบนทางลาดดวยเครองตดหญาแบบเดนตาม
– ถาทำได ควรวางชดตดหญาไวตำลงกบพนขณะใชงานอปกรณบนทางลาด
การยกชดตดหญาขณะใชงานบนทางลาดอาจทำใหอปกรณไมมนคงได

การสตารทเครองยนต

สำคญ: คณตองไลอากาศออกจากระบบเชอเพลงกอนสตารทเครองยนตหากคณสตารทเครองยนตเปนครงแรก
เครองยนตดบเนองจากเชอเพลงไมพอ หรอกอนหนานคณไดบำรงรกษาระบบเชอเพลงไป โปรดด
การไลอากาศในระบบเชอเพลง (หนา 77)
1.

นงบนเบาะทนงโดยไมตองเหยยบแปนขบเคลอนเพอใหแปนอยในตำแหนงเกยรวาง เขาเบรกจอด
ดนคนโยกลนเรงไปยงตำแหนงเรว และตรวจสอบใหแนใจวาสวตชเปด/ปดอยในตำแหนงปด

2.

บดกญแจไปทตำแหนงเปด/อนเครอง
ตวจบเวลาอตโนมตควบคมการอนหวเทยนเปนเวลา 6 วนาท

3.

หลงจากอนหวเทยนแลว ใหบดกญแจไปยงตำแหนงสตารท
สตารทเครองยนตไมเกน 15 วนาท จากนนปลอยกญแจเมอเครองยนตสตารทสำเรจ หากตองอนเครองเพมเตม
บดกญแจไปยงตำแหนงปด จากนนบดไปยงตำแหนงเปด/อนเครอง และทำซำขนตอนนตามทจำเปน

4.

เดนเครองยนตดวยรอบความเรวตำจนกวาเครองยนตจะอน

สวนแสดงสถานะการอดตนของตวกรองไฮดรอลก
ระบบไฮดรอลกมสวนแสดงสถานะการอดตนของตวกรองไฮดรอลกตดตงไว (รป 50)
ขณะทเครองยนตกำลงทำงานในอณหภมใชงาน ใหดสวนแสดงสถานะ ซงควรอยในโซนสเขยว
แตหากสวนแสดงสถานะอยในโซนสแดง ใหเปลยนตวกรองไฮดรอลก
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รป 50

g004132

1. สวนแสดงสถานะการอดตนของตวกรองไฮดรอลก

การดบเครองยนต
1.

ตงการควบคมทงหมดไปตำแหนงเกยรวาง เขาเบรกจอด ดนคนโยกลนเรงไปทตำแหนงเดนรอบเบา
และปลอยใหเครองยนตทำงานถงความเรวรอบตำ

สำคญ: ปลอยใหเครองยนตเดนรอบเบา 5 นาทกอนดบเครอง หลงจากทำงานเตมกำลง
หากไมทำเชนนอาจสงผลใหเกดปญหากบเครองยนตเทอรโบชารจได
2.

บดกญแจไปทตำแหนงปด แลวดงออกจากสวตช

การปรบสปรงชดเชยสภาพสนาม

สปรงชดเชยสภาพสนาม (รป 51) ทำหนาทสงตอนำหนกจากลกกลงหนาไปยงลกกลงหลง ซงจะชวยลดรอยลกคลนบนสนามได
นยมเรยกวามารเซลลง (Marcelling) หรอบอบบง (Bobbing)

สำคญ: ปรบสปรงโดยใหชดตดหญายงตอกบรถตดหญา และหนตรงไปขางหนา และลดระดบลงมาบนพนอซอมบำรง
1.

ตรวจสอบใหแนใจวาปนตวอารตดตงอยในรสวนทายภายในกานสปรง (รป 51)

หมายเหต: ขณะซอมบำรงชดตดหญา ใหเคลอนปนตวอารเขาไปในรกานสปรงขางๆ สปรงชดเชยสภาพสนาม

รป 51
1. สปรงชดเชยสภาพสนาม
2. ปนตวอาร

2.

g003863

3. กานสปรง
4. นอตหกเหลยม

ขนนอตหกเหลยมทปลายดานหนาของกานสปรงจนไดความยาวสปรงตอนหดอยท 15.9 ซม. (6.25 นว) โปรดด (รป 51)

หมายเหต: ขณะใชงานบนพนสนามขรขระ ลดความยาวสปรงลงเหลอ 13 มม. (1/2 นว)
สมรรถนะการขบเคลอนตามสภาพพนผวจะลดลงเลกนอย
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หมายเหต: การตงคาชดเชยสภาพสนามจะตองรเซตใหม หากเปลยนการตงคาความสงในการตดหรอความรนแรงในก
ารตด

การปรบการถวงนำหนกแขนยก
ชดตดหญาสวนทาย
ขอควรระวง

สปรงทตงอยอาจทำใหเกดการบาดเจบได
ใชความระมดระวงขณะปรบสปรง
คณสามารถปรบแรงถวงนำหนกบนแขนยกของชดตดหญาดานหลงไดเพอชดเชยสภาพสนามแบบตางๆ
และรกษาความสงในการตดใหสมำเสมอในสภาพสนามทขรขระหรอในบรเวณทมเศษหญาสะสม
คณสามารถปรบแรงถวงนำหนกของสปรงบดแตละตวได 1 ระดบจากการตงคา 4
ระดบ ซงแตละระดบจะเพมหรอลดแรงถวงนำหนกชดตดหญา 2.3 กก. (5 ปอนด)
คณสามารถวางสปรงไวทดานหลงตวควบคมสปรงตวแรกเพอถอดการถวงนำหนกทงหมด (ตำแหนงท 4)

หมายเหต: หากตองการถอดแรงถวงนำหนกทงหมด วางขายาวของสปรงบดไวเหนอสลกมบา
1.

จอดอปกรณบนพนราบ ลดชดตดหญาลงมา ดบเครองยนต เขาเบรกจอด และดงกญแจออก

2.

สอดปลายดานยาวของสปรงถวงนำหนกเขาในทอหรอวตถทคลายกน
และหมนสปรงไปรอบสลกมบาไปยงตำแหนงทตองการ (รป 52)

รป 52
2. สลกมบา

1. สปรง

3.

g375585

ทำซำขนตอน 1 และ 2 ทสปรงถวงนำหนกอนๆ

การปรบตำแหนงหมนรอบของแขนยก
1.

จอดอปกรณบนพนราบ ลดชดตดหญาลงมา ดบเครองยนต เขาเบรกจอด และดงกญแจออก

2.

สวตชแขนยกอยทใตถงนำมนไฮดรอลกและบอรดในของแขนยกของชดตดหญาชดท 5 (รป 31)

รป 53

53

g375697

3.

คลายนอตสวมทบทยดสวตชแขนยกเขากบแผงสวตช (รป 54)

รป 54
1. สวตช

4.

g375696

2. อปกรณตรวจจบแขนยก

ปรบสวตชแขนยกดงน:

• หากตองการเพมความสงการหมนรอบของแขนยก ใหขยบสวตชลง
• หากตองการลดความสงการหมนรอบของแขนยก ใหขยบสวตชขน
5.

ขนนอตสวมทบใหแนน

การตงคาความเรวใบมดพวง

การตงคาความเรวใบมดพวงใหเหมาะสมเปนสงสำคญ เพอใหการตดมคณภาพสงและสมำเสมอ และไดผลลพธทสวยงาม
ปรบความเรวใบมดพวงดงน:
1.

ใน InfoCenter ปอนจำนวนใบมด ความเรวการตดหญา และ HOC ใตเมนการตงคา
เพอคำนวณความเรวใบมดพวงทเหมาะสม

2.

หากตองทำการปรบเพมเตม ในเมนการตงคา ใหเลอนลงมาจนถง F Reel RPM, R Reel RPM หรอทงค

3.

กดปมขวาเพอเปลยนคาความเรวใบมดพวง เมอการตงคาความเรวเปลยนแปลง
จอแสดงผลจะแสดงความเรวใบมดพวงทคำนวณแลวตอไป ซงเปนคาทคำนวณจากจำนวนใบมด ความเรวการตดหญา และ
HOC แตจะแสดงคาใหมไวดวย

หมายเหต: ความเรวใบมดพวงอาจตองปรบเพมหรอลดเพอชดเชยสภาพสนามทแตกตางกน
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รป 55
ตารางความเรวใบมดพวง 5 นว (127 มม.)

รป 56
ตารางความเรวใบมดพวง 7 นว (177.8 มม.)

การทำความเขาใจไฟวนจฉย

g031995

g031996

อปกรณตดตงมาพรอมกบไฟวนจฉย ซงจะแสดงวาตวควบคมอเลกทรอนกสตรวจพบความผดปกตในระบบอเลกทรอนกสหรอไม
ไฟวนจฉยตงอยใน InfoCenter เหนอหนาจอแสดงผล (รป 57) เมออปกรณทำงานถกตองและสวตชกญแจบดไปยงตำแ
หนงเปด/ทำงาน ไฟวนจฉยจะตดขนมาครหนงเพอแสดงวาไฟทำงานถกตอง เมอขอความแนะนำของอปกรณแสดงขนมา
ไฟจะตดขนมาเมอมขอความ และเมอขอความแสดงความขดของปรากฏขนมา ไฟจะกะพรบจนกวาความขดของจะไดรบการแกไข
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รป 57

g021272

1. ไฟวนจฉย

เคลดลบการปฏบตงาน
การทำความคนเคยกบอปกรณ

กอนตดหญา ฝกใชงานอปกรณในพนทโลงกวางๆ สตารทและดบเครองยนต ควบคมใหอปกรณเดนหนาและถอยหลง
ยกชดตดหญาขนลง รวมทงใชงานและหยดใบมดพวง เมอคณคนเคยกบอปกรณแลว ฝกขบขนลงทางลาดดวยความเรวหลายๆ
ระดบ

การทำความเขาใจระบบคำเตอน

หากไฟเตอนตดขนมาระหวางใชงาน ใหหยดอปกรณทนท และแกไขปญหากอนใชงานตอ หากคณใชงานอปกรณททำงานผดปกต
อาจเกดความเสยหายรายแรงขนได

การตดหญา

สตารทเครองยนตและดนคนโยกลนเรงไปตำแหนงเรว ดนสวตชเปด/ปดไปยงตำแหนงเปด และใชคนโยกยก/ลดชดตดหญาเพอคว
บคมชดตดหญา (ชดตดหญาสวนหนามการตงเวลาใหลดระดบลงมากอนชดตดหญาสวนทาย) หากตองการเดนหนาและตดหญา
ใหเหยยบแปนขบเคลอนไปขางหนา

หมายเหต: ปลอยใหเครองยนตเดนรอบเบา 5 นาทกอนดบเครอง หลงจากทำงานเตมกำลง
หากไมปฏบตตามอาจทำใหเทอรโบชารจเจอรมปญหาได

การขนสงอปกรณ

ดนสวตช PTO ไปยงตำแหนงปด และยกชดตดหญาไปยงตำแหนงขนสง โยกคนโยกตดหญา/ขนสงไปยงตำแหนงขนสง
ใชความระมดระวงขณะขบขลอดระหวางวตถเพอปองกนไมใหอปกรณหรอชดตดหญาเสยหายโดยไมไดตงใจ
ใชความระมดระวงเปนพเศษเพอใชงานอปกรณบนทางลาด ขบขชาๆ
และหลกเลยงการเลยวหกศอกบนทางลาดเพอปองกนการพลกควำ ลดชดตดหญาลงขณะลงเนนเพอใหควบคมทศทางได

หลงการปฏบตงาน
ความปลอดภยหลงจากการใชงาน
ความปลอดภยทวไป
• จอดอปกรณบนพนราบ
• ปลดและลดชดตดหญาลง
• เขาเบรกจอด
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ดบเครองยนตและดงกญแจออก
รอใหการเคลอนไหวทงหมดหยดนง
รอใหเครองยนตเยนลงกอนปรบ ซอมบำรง ทำความสะอาด หรอจดเกบอปกรณ
กำจดหญาและสงสกปรกออกจากชดตดหญา ระบบขบเคลอน ทอไอเสย กระจงระบายความรอน
และสวนเครองยนตเพอปองกนการเกดเพลงไหม กำจดนำมนและเชอเพลงทหก
ปลดระบบขบเคลอนออกจากอปกรณตอพวงเมอคณเคลอนยายหรอไมใชอปกรณ
บำรงรกษาและเชดทำความสะอาดเขมขดนรภย ตามความจำเปน
อยาจดเกบอปกรณหรอภาชนะบรรจนำมนในททมเปลวไฟ ประกายไฟ หรอไฟนำรอง เชน บนเครองทำนำรอน
หรอเครองใชไฟฟาอนๆ

•
•
•
•
•
•
•

ตำแหนงจดผกยด

รป 58
1. ดานหนาอปกรณ

3. หวงโครง
4. ดานหลงอปกรณ

2. โครงยดแมแรง (ทอแกนหนา)

• หนา—รในโครงยดแมแรงของทอแกนหนา (รป 58)
• ทาย—หวงโครงทแตละดานของอปกรณ

การเคลอนยายอปกรณ

• ใชทางลาดแบบเตมความกวางเพอยายอปกรณขนรถพวงหรอรถบรรทก
• ยดอปกรณใหแนนหนา

การดนหรอลากอปกรณ

ในกรณฉกเฉน คณสามารถเคลอนยายอปกรณไดโดยเปดใชงานวาลวบายพายในปมไฮดรอลกชนดปรบคาได
แลวดนหรอลากอปกรณ

สำคญ: อยาดนหรอลากอปกรณเรวกวา 3 ถง 4.8 กม./ชม. (2 ถง 3 ไมลตอชวโมง)
เพราะอาจทำใหระบบสงกำลงภายในเสยหายได ตองเปดวาลวบายพาสเมอตองเขนหรอลากอปกรณ
1.

เขาเบรกจอด ดบเครองยนต และดงกญแจออก

2.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

ทปมชนดปรบคาได หมนสลกเกลยวของวาลวบายพาส 1-1/2 รอบเพอเปดและปลอยใหนำมนไหลขามระบบอยภายใน
(รป 59)
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หมายเหต: วาลวบายพาสอยทดานซายของปม การบายพาสนำมนชวยใหคณเคลอนยายอปกรณไดชาๆ
โดยไมทำใหระบบสงกำลงเสยหาย

รป 59
1. สลกเกลยวของวาลวบายพาส

4.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ

5.

ดนหรอลากอปกรณ

6.

กอนสตารทเครองยนต ใหปดวาลวบายพาส อยาขนปดวาลวดวยแรงบดเกน 7 ถง 11 นวตนเมตร (5 ถง 8 ฟตปอนด)

สำคญ: การใชงานเครองยนตโดยทวาลวบายพาสเปดอยจะทำใหระบบสงกำลงรอนเกนไป
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การบำรงรกษา

หมายเหต: ดดานซายและขวาของอปกรณจากตำแหนงปกตในการควบคมเครอง
หมายเหต: ดาวนโหลดสำเนาผงไฟฟาหรอระบบไฮดรอลกไดฟร โดยเขาไปท www.Toro.com
แลวคนหารนรถของคณจากลงกคมอในหนาหลก

ความปลอดภยในการบำรงรกษา
• กอนออกจากตำแหนงใชงาน ใหปฏบตตามดงน

•
•
•
•
•
•
•

– จอดอปกรณบนพนราบ
– ปลดและลดชดตดหญาลง
– เขาเบรกจอด
– ดบเครองยนตและดงกญแจออก
– รอใหการเคลอนไหวทงหมดหยดนง
– รอใหเครองยนตเยนลงกอนปรบ ซอมบำรง ทำความสะอาด หรอจดเกบอปกรณ
รอใหชนสวนเยนลงกอนการบำรงรกษา
หากเปนไปได อยาบำรงรกษาในขณะทอปกรณกำลงทำงาน อยหางจากชนสวนเคลอนไหว
ใชขาตงแมแรงรองรบนำหนกอปกรณเมอตองทำงานใตทองอปกรณ
คอยๆ ปลอยแรงดนจากสวนประกอบทมพลงงานสะสมเกบไว
ดแลรกษาใหชนสวนทงหมดของอปกรณมสภาพดและทำงานไดตามปกต และขนชนสวนทงหมดใหแนนหนา
เปลยนสตกเกอรทงหมดทสกหรอหรอชำรด
เพอสมรรถนะสงสดและความปลอดภยในการใชงาน โปรดใชเฉพาะอะไหลและอปกรณเสรมของแทจาก Toro เทานน
อะไหลทดแทนทผลตโดยผผลตรายอนอาจเปนอนตราย และการใชงานดงกลาวอาจทำใหการรบประกนผลตภณฑเปนโมฆะ

กำหนดการบำรงรกษาทแนะนำ
ระยะการซอมบำรง

ขนตอนการบำรงรกษา

หลงจากชวโมงแรก

• ขนนอตลอจนไดแรงบด 94 ถง 122 นวตนเมตร (70 ถง 90 ฟตปอนด)

หลงจาก 8 ชวโมงแรก

• ตรวจสอบสภาพและความตงของสายพานอลเทอรเนเตอร

หลงจาก 10 ชวโมงแรก

• ขนนอตลอจนไดแรงบด 94 ถง 122 นวตนเมตร (70 ถง 90 ฟตปอนด)

หลงจาก 50 ชวโมงแรก

• ตรวจสอบความเรวเครองยนต (เมอเดนรอบเบาและลนเรงทำงานเตมท)

กอนการใชงานแตละครง
หรอทกวน

• ตรวจสอบวาเขมขดนรภยมการสกหรอ รอยตด หรอความเสยหายอนๆ หรอไม
เปลยนเขมขดนรภยหากสวนประกอบใดๆ ทำงานไมถกตอง
• ตรวจสอบสวตชอนเทอรลอก
•
• ตรวจสอบระดบนำมนเครอง
• ระบายนำและสงปนเปอนจากเครองแยกเชอเพลง-นำ
• ตรวจสอบแรงดนลมยาง
• ตรวจสอบระดบนำหลอเยน
• ทำความสะอาดสงสกปรกออกจากตะแกรง หมอพกนำมนเครอง และหมอนำ
(ทำใหบอยขนหากใชงานอปกรณในสภาพแวดลอมทสกปรก)
• ตรวจสอบระดบนำมนไฮดรอลก
• ตรวจสอบระบบทอและทอออนไฮดรอลก
• ตรวจสอบการสมผสกนของใบมดพวงและใบมดลาง
• ตรวจสอบเขมขดนรภย

ทก 50 ชวโมง

• อดจาระบทแบรงและบชชง (และทนทหลงลางทกครง)
• ซอมบำรงแบตเตอร

ทก 100 ชวโมง

• ตรวจสอบทอระบบนำหลอเยน
• ตรวจสอบสภาพและความตงของสายพานอลเทอรเนเตอร
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ระยะการซอมบำรง

ขนตอนการบำรงรกษา

ทก 200 ชวโมง

• ระบายนำออกจากถงเชอเพลงและถงนำมนไฮดรอลก

ทก 250 ชวโมง

• เปลยนนำมนเครองและตวกรองนำมนเครอง
• ขนนอตลอจนไดแรงบด 94 ถง 122 นวตนเมตร (70 ถง 90 ฟตปอนด)

ทก 400 ชวโมง

• ซอมบำรงระบบกรองอากาศ (ซอมบำรงใหบอยขนหากใชงานในสภาวะทสกปรกมากหรอมฝนมาก)
ซอมบำรงระบบกรองอากาศกอนถงกำหนด หากแถบสถานะระบบกรองอากาศเปนสแดง
• เปลยนตวกรองเชอเพลง
• ตรวจสอบทอนำมนและขอตอเพอเชคการเสอมสภาพ ความเสยหาย หรอขอตอหลวม
(หรอเปนประจำทกป แลวแตวาสงใดเกดขนกอน)
• ตรวจสอบความเรวเครองยนต (เมอเดนรอบเบาและลนเรงทำงานเตมท)

ทก 800 ชวโมง

• ระบายและทำความสะอาดถงนำมน ระบายและทำความสะอาดถงเชอเพลง
ถาระบบเชอเพลงปนเปอน
• ตรวจสอบมมโทอนลอหลง
• หากคณไมไดใชนำมนไฮดรอลกทแนะนำหรอเคยเตมนำมนทางเลอกลงในถง
ใหเปลยนตวกรองไฮดรอลกยอนกลบและตวกรองไฮดรอลกชารจ
• หากคณไมไดใชนำมนไฮดรอลกทแนะนำ หรอเคยเตมถงนำมนดวยนำมนทางเลอกมากอน
ใหเปลยนนำมนไฮดรอลก
• อดแบรงลอหลง (อปกรณขบเคลอน 2 ลอเทานน)
• ปรบวาลวเครองยนต (โปรดดคมอซอมบำรงเครองยนต)

ทก 1,000 ชวโมง

• หากคณใชนำมนไฮดรอลกทแนะนำ ใหเปลยนตวกรองไฮดรอลกยอนกลบและตวกรองไฮดรอลก
ชารจ

ทก 2,000 ชวโมง

• หากคณใชนำมนไฮดรอลกทแนะนำ ใหเปลยนนำมนไฮดรอลก

กอนจดเกบ

ทก 2 ป

• ระบายและทำความสะอาดถงนำมน ระบายและทำความสะอาดถงเชอเพลง
หากคณเกบอปกรณไวเปนเวลานาน
•
•
•
•
•

ลางและเปลยนนำยาในระบบหลอเยน
เปลยนทอออนไฮดรอลก
เปลยนทอออนนำหลอเยน
ลางและเปลยนนำหลอเยน
เปลยนทอออนเคลอนไหวทงหมด
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รายการตรวจสอบสำหรบการบำรงรกษารายวน
ถายสำเนาหนานไวเพอนำไปใชงานเปนประจำ

สำหรบสปดาหท:
จ.

รายการตรวจสอบสำหรบการบำรงรกษา

อ.

ตรวจสอบการทำงานของสวตชอนเทอรลอก
ตรวจสอบการทำงานของเบรก
ตรวจสอบระดบนำมนเครองและเชอเพลง
ระบายเครองแยกนำ/นำมนเชอเพลง
ตรวจสอบไฟสถานะการอดตนของตวกรองอากาศ
ตรวจสอบหมอนำและตะแกรงเพอดสงสกปรก
ตรวจสอบเสยงเครองยนตทผดปกต1
ตรวจสอบเสยงการทำงานทผดปกต
ตรวจสอบระดบนำมนระบบไฮดรอลก
ตรวจสอบสวนแสดงสถานะตวกรองไฮดรอลก

2

ตรวจสอบทอออนไฮดรอลกเพอดความเสยหาย
ตรวจสอบนำยารวไหล
ตรวจสอบแรงดนลมยาง
ตรวจสอบการทำงานของแผงหนาปด
ตรวจสอบระยะหางระหวางพวงใบมดกบใบมดลาง
ตรวจสอบความสงในการตด
ตรวจสอบจดอดจาระบทงหมดเพอเชคการหลอลน 3
ทำสทชำรด
1. ตรวจสอบหวเทยนและหวฉด หากพบวาสตารทยาก มควนมากเกนไป หรอเครองยนตสะดด
2. ตรวจสอบการทำงานของเครองยนตและนำมนในอณหภมทใชงาน
3. ทนทหลงจากการลางทกครง โดยไมตองคำนงถงระยะการบำรงรกษาทกำหนดไว

สำคญ: ดขนตอนการบำรงรกษาเพมเตมไดจากคมอผใชเครองยนต

บนทกจดทตองระวง
ตรวจสอบโดย:
รายก
าร

วนท

ขอมล

1
2
3
4
5
6
7
8

61

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

ขนตอนกอนการบำรงรกษา
การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา
1.

จอดอปกรณบนพนราบ กดสวตชเปดใชงาน/ปดใชงานไปทตำแหนงปลด ลดชดตดหญาลง และเขาเบรกจอด

2.

ดบเครองยนต ดงกญแจออก และรอใหชนสวนเคลอนไหวทงหมดหยดนง

3.

รอใหเครองยนตเยนลง

เปดฝากระโปรง
1.

ปลดสลกฝากระโปรง 2 ตว (รป 60)

รป 60
1. สลกฝากระโปรง (2)

2.

หมนเปดฝากระโปรง
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การปดฝากระโปรง
1.

หมนฝากระโปรงปดอยางระมดระวง (รป 61)

รป 61

g375759

1. สลกฝากระโปรง (2)

2.

ยดฝากระโปรงดวยสลกฝากระโปรง 2 ตว

การเปดตะแกรง
1.

ถอดสลกกลมออกจากสลกตะแกรง (รป 62)

รป 62
1. สลกกลม

2.

2. สลกตะแกรง

ปลดสลกออกและเปดตะแกรง
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การปดตะแกรง
1.

ปดและลอกสลกตะแกรง (รป 63)

รป 63
1. สลกกลม

2.

g378174

2. สลกตะแกรง

สอดสลกกลมผานสลกตะแกรง

การเอนเบาะ
1.

เลอนสลกเบาะทนงออกมาดานนอก (รป 64)

รป 64
1. สลกเบาะทนง

2.

คอยๆ หมนเบาะทนงขน

3.

ตรวจดใหแนใจวากานคำขางหนาอยในรองของแผนนำกาน (รป 65)
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รป 65
1. กานคำ

g375765

2. แผนนำกาน

การลดระดบเบาะทนง
1.

หมนเบาะทนงเลกนอย และยกกานคำออกจากรองของชองรองรบเบาะทนง (รป 66)

รป 66
1. กานคำ

2.

2. แผนนำกาน

คอยๆ ยกเบาะทนงลงจนกวาจะเกยวลอกแนนหนา

65

g375779

ตำแหนงจดวางแมแรง

หมายเหต: ใชขาตงแมแรงรองรบนำหนกอปกรณเมอตองทำงานใตทองอปกรณ โปรดด ขอมลจำเพาะ (หนา 46)
ใชจดยกอปกรณตอไปน:

รป 67
3. ทอแกนทาย
4. ดานหลงอปกรณ

1. ดานหนาอปกรณ
2. โครงยดแมแรง (ทอแกนหนา)

• หนา—โครงยดแมแรงของทอแกนหนา (รป 67)
• ทาย—ทอแกนทาย
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การหลอลน
การอดจาระบแบรงและบชชง

ระยะการซอมบำรง: ทก 50 ชวโมง (และทนทหลงลางทกครง)
ขอกำหนดเฉพาะของจาระบ: จาระบลเธยมเบอร 2
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

หลอลนอปกรณทจดอดจาระบตามตำแหนงตอไปน:

• ขอตอตว U ปม-เพลาขบ (3 จด) (รป 68)
หมายเหต: เพลาขบปมทอยใตฝากระโปรง

รป 68

g003962

• กระบอกสบแขนยกของชดตดหญา (ดานละ 2 จด) (รป 69)

รป 69
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• ขอหมนของแขนยก (ดานละ 1 จด) (รป 69)
• โครงสวนบรรทกและขอหมนของชดตดหญา (ดานละ 2 จด) (รป 70)

รป 70

g003960

• เพลาหมนแขนยก (ดานละ 1 จด) (รป 71)

รป 71

g004157

• คนสงของเพลาทาย (2 จด) (รป 72)

รป 72

• ขอหมนของเพลาบงคบเลยว (1 จด) (รป 73)
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รป 73

g004169

• ขอตอกลมเพลาบงคบเลยว-กระบอกสบ (2 จด) (รป 74)

รป 74

g003966

• แปนเบรก (1 จด) (รป 75)

รป 75

4.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)
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การบำรงรกษาเครองยนต
ความปลอดภยของเครองยนต

• ดบเครองยนตกอนตรวจสอบระดบนำมนหรอเตมนำมนลงในหองขอเหวยง
• อยาเปลยนความเรวของตวควบคมความเรวหรอเรงรอบเครองมากเกนไป

การตรวจสอบตวกรองอากาศ

ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

ตรวจสอบแถบสถานะการซอมบำรงทปลายตวเรอนตวกรองอากาศ (รป 76)

รป 76

g373570

1. แถบสถานะการซอมบำรง

4.

หากแถบสแดงแสดงขนในแถบสถานะซอมบำรง ใหเปลยนตวกรองอากาศ โปรดด การซอมบำรงระบบกรองอากาศ (หนา
71)

5.

บบวาลวปลอยฝน (รป 77)
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รป 77

6.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)

การซอมบำรงระบบกรองอากาศ

ระยะการซอมบำรง: ทก 400 ชวโมง (ซอมบำรงใหบอยขนหากใชงานในสภาวะทสกปรกมากหรอมฝนมาก)
ซอมบำรงระบบกรองอากาศกอนถงกำหนด หากแถบสถานะระบบกรองอากาศเปนสแดง
ตรวจสอบตวเรอนระบบกรองอากาศเพอหาความเสยหายทอาจทำใหอากาศรวไหลได และเปลยนถาพบความเสยหาย
ตรวจสอบระบบอากาศเขาทงหมดเพอตรวจสอบการรวไหล ความเสยหาย หรอขอรดทอออนทหลวม
ซอมบำรงไสกรองของระบบกรองอากาศเฉพาะเมอไฟสถานะการซอมบำรงบงบอกเทานน
การเปลยนไสกรองอากาศกอนถงเวลาจำเปนจะเพมโอกาสใหฝนเขาสเครองยนตมากขนขณะทถอดไสกรองออก

สำคญ: ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบผนกเขากบตวเรอนระบบกรองอากาศอยางถกตอง
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g373566

รป 78

การรเซตแถบสถานะการซอมบำรงตวกรองอากาศ
1.

หากแถบสแดงแสดงในแถบสถานะการซอมบำรง กดปมรเซตทปลายแถบสถานะ (รป 79)
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รป 79

2.

g373569

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)

ขอกำหนดเฉพาะของนำมน

ใชนำมนเครองคณภาพสงทไดมาตรฐานหรอมคณสมบตสงกวาขอมลจำเพาะดงตอไปน:
หมวดหม API service: CH-4 ขนไป
ใชเกรดความหนดของนำมนเครองตอไปน:

• นำมนทควรใช: SAE 15W-40: สงกวา -18°C (0°F)
• นำมนทางเลอก: SAE 10W-30 หรอ 5W-30 (ทกอณหภม)
นำมนเครองพรเมยมของ Toro หาซอไดจากตวแทนจำหนายทไดรบอนญาตของ Toro ทงเกรดความหนด 15W-40 หรอ 10W-30

การตรวจสอบระดบนำมนเครอง
ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน

สำคญ: ตรวจสอบนำมนเครองทกวน หากระดบนำมนเครองอยเหนอขดเตมบนกานวด
นำมนเครองอาจเจอจางกบนำมนเชอเพลง
หากระดบนำมนเครองอยเหนอขดเตม ใหเปลยนนำมนเครอง

เวลาทเหมาะทสดในการตรวจสอบนำมนเครองคอเมอเครองยนตเยน กอนทจะสตารทอปกรณเปนครงแรกของวน
หากเครองยนตทำงานไปแลว ควรรอใหนำมนเครองไหลกลบไปยงอางนำมนเครองอยางนอย 10 นาทกอนทจะตรวจสอบ
หากระดบนำมนพอดกบหรออยตำกวาจดเตมบนกานวด เตมนำมนเพอใหระดบนำมนถงขดเตมอยาเตมนำมนเครองมากเกนไป

สำคญ: รกษาระดบนำมนเครองใหอยระหวางขดบนกบขดลางบนเกจนำมน
เครองยนตอาจเสยหายหากทำงานโดยมนำมนมากหรอนอยเกนไป
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

ตรวจสอบระดบนำมนเครอง (รป 80)
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รป 80

สำคญ: ตรวจสอบใหแนใจวาระดบนำมนเครองอยระหวางขดบนกบขดลางบนเกจนำมน
การเตมนำมนเครองมากหรอนอยเกนไปอาจทำใหเครองยนตเสยหาย

4.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)

ความจนำมนของหองขอเหวยง
ประมาณ 5.2 ลตร (5.5 ควอรต) พรอมตวกรอง

การเปลยนนำมนเครองและตวกรองนำมนเครอง
ระยะการซอมบำรง: ทก 250 ชวโมง
1.

เตรยมอปกรณ โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

ระบายนำมนและเปลยนไสกรอง
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g378574

รป 81

g378573

สำคญ: อยาขนไสกรองแนนเกนไป
3.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

4.

เตมนำมนลงในหองขอเหวยง โปรดด ขอกำหนดเฉพาะของนำมน (หนา 73), ความจนำมนของหองขอเหวยง (หนา 74) และ
การตรวจสอบระดบนำมนเครอง (หนา 73)

5.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)
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การบำรงรกษาระบบเชอเพลง
อนตราย

นำมนเชอเพลงและไอนำมนจะตดไฟงายและเกดการระเบดไดงายในบางสภาวะ
เพลงไหมและการระเบดทเกดจากเชอเพลงอาจทำใหคณและผอนไดรบบาดเจบ รวมถงทำใหทรพยสนเสยหายได
• ควรเตมเชอเพลงนอกอาคารในพนทโลงขณะทเครองยนตดบและยงเยนอย เชดนำมนทหกออกมา
• อยาเตมนำมนมากเกนไป เตมนำมนลงในถงเชอเพลงอยตำกวาสวนบนสดของถง (ไมใชชองเตม) 25 มม. (1
นว) พนทวางในถงนเผอไวใหนำมนเชอเพลงขยายตว
• หามสบบหรขณะจดการนำมนเชอเพลง
และอยใหหางจากประกายไฟหรอบรเวณทไอนำมนอาจกอใหเกดประกายไฟได
• จดเกบนำมนเชอเพลงในภาชนะสะอาดทผานการรบรองดานความปลอดภย และปดฝาเขาท

การระบายนำออกจากเครองแยกเชอเพลง-นำ

ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน—ระบายนำและสงปนเปอนจากเครองแยกเชอเพลง-นำ
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดฝากระโปรง เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

วางถาดระบายใตวาลวระบายของเครองแยกเชอเพลง-นำ (รป 82)

รป 82
1. วาลวระบาย (เครองแยกเชอเพลง-นำ)

4.

เปดวาลว แลวระบายนำและสงปนเปอนออกจากเครองแยกนำ

5.

ปดวาลวของเครองแยกเชอเพลง-นำ

6.

สตารทเครองยนตและตรวจสอบการรวไหล

หมายเหต: ซอมแซมจดรวทงหมด
7.

ดบเครองยนตและดงกญแจออก

8.

ปดและลอกสลกฝากระโปรง การปดฝากระโปรง (หนา 63)

การเปลยนตวกรองเครองแยกเชอเพลง-นำ

ระยะการซอมบำรง: ทก 400 ชวโมง
1.

ระบายเครองแยกเชอเพลง-นำจนหมด โปรดด การระบายนำออกจากเครองแยกเชอเพลง-นำ (หนา 76)

2.

ทำความสะอาดหวกรองและกลองตวกรอง (รป 83)
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รป 83
1. หวกรอง

g375851

2. กลองตวกรอง

3.

ถอดกลองตวกรอง และทำความสะอาดพนผวยดของหวกรอง

4.

หลอลนปะเกนบนกลองตวกรองดวยนำมนเชอเพลงสะอาด

5.

ตดตงกลองตวกรองดวยมอจนกระทงปะเกนแตะกบพนผวทใชยดกลองตวกรอง จากนนหมนเพมอก 1/2 รอบ

6.

ขนวาลวระบายทดานลางของกลองตวกรองใหแนน

7.

สตารทเครองยนตและตรวจสอบการรวไหล

หมายเหต: ซอมแซมจดรวทงหมด
8.

ดบเครองยนตและดงกญแจออก

9.

ปดและลอกสลกฝากระโปรง การปดฝากระโปรง (หนา 63)

การไลอากาศในระบบเชอเพลง
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

ตรวจสอบใหแนใจมเชอเพลงอยอยางนอยครงถง

3.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

4.

เปดสกรไลอากาศบนปมฉดเชอเพลง (รป 84)

รป 84
1. สกรไลอากาศของปมฉดเชอเพลง
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5.

บดกญแจในสวตชสตารทไปทตำแหนงเปด
ปมเชอเพลงไฟฟาทำงานและดนอากาศออกมาทางสกรไลอากาศ

หมายเหต: บดกญแจไวในตำแหนง เปด จนกวาเชอเพลงจะไหลออกมาเปนสายรอบๆ สกร
6.

ขนสกรใหแนน และบดสวตชกญแจไปทปด

7.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)

การตรวจสอบทอนำมนและขอตอ

ระยะการซอมบำรง: ทก 400 ชวโมง (หรอเปนประจำทกป แลวแตวาสงใดเกดขนกอน)
ตรวจสอบทอนำมนและขอตอเพอเชคการเสอมสภาพ ความเสยหาย หรอขอตอหลวม

การระบายถงนำมนเชอเพลง

ระยะการซอมบำรง: ทก 800 ชวโมง ระบายและทำความสะอาดถงเชอเพลง ถาระบบเชอเพลงปนเปอน
กอนจดเกบ ระบายและทำความสะอาดถงเชอเพลง หากคณเกบอปกรณไวเปนเวลานาน
ความจถงเชอเพลง: 53 ลตร (14 แกลลอน)
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

วางถาดระบายไวใตวาลวระบายของถงเชอเพลง (รป 85)

รป 85
1. วาลวระบาย (ถงเชอเพลง)

3.

เปดวาลวระบายและปลอยใหเชอเพลงไหลออกจากถง

4.

ใชนำมนเชอเพลงสะอาดในการลางถง

5.

ปดวาลวระบาย

การทำความสะอาดตะแกรงทอจายเชอเพลงด
การถอดทอจายเชอเพลงด
ทอจายเชอเพลงดอยทดานในถงเชอเพลง มาพรอมตะแกรงชวยปองกนสงสกปรกไมใหเขาสระบบเชอเพลง
ถอดทอจายเชอเพลงดออกและทำความสะอาดตะแกรงตามทจำเปน
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

ถอดสกรหวแฉก 5 ตวทยดฝาครอบทอสงเชอเพลงเขากบถงเชอเพลง และถอดฝาครอบออก (รป 86)
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รป 86
3. ถงเชอเพลง

1. ฝาครอบทอสงเชอเพลง
2. สกรหวแฉก

3.

ถอดขวตอ 2 เบาของชดสายไฟสงเชอเพลงออกจากขวตอ 2 ขาของชดสายไฟอปกรณ (รป 87)

รป 87

g373884

2. ขวตอ 2 เบา (ทอสงเชอเพลง)

1. ขวตอ 2 ขา (ชดสายไฟอปกรณ)

4.

g373885

ขยบขอรดทยดทอออนเขากบขอตอของบอรดดานในของทอสงเชอเพลง แลวถอดทอออนออกจากขอตอ (รป 88)

รป 88
1. ทอออน

3. ขอตอ (ทอสงเชอเพลง)

2. ขอรด
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g373882

5.

คลายฝาครอบทอสงเชอเพลง (รป 89)

รป 89

g373883

1. ฝาครอบ (ทอสงเชอเพลง)

6.

คอย ๆ ยกทอสงเชอเพลงออกจากถงอยางระมดระวง

หมายเหต: อยาทำใหทอจายเชอเพลงด ทอยอนกลบ หรอแขนลอยหกงอ

การทำความสะอาดในการตดตงทอจายเชอเพลงด
1.

ทำความสะอาดตะแกรงทปลายทอจายเชอเพลงด (รป 90)

รป 90

2.

ประกอบทอจายเชอเพลงดและลกลอยเขากบถงเชอเพลงอยางระมดระวง (รป 91)
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รป 91

g373886

1. ฝาปด (ทอสงเชอเพลง)

3.

จดเรยงขอตอสำหรบทอจายเชอเพลงดและบอรดดานในของทอยอนกลบ

4.

ปดฝาทอสงเชอเพลงเขากบถงเชอเพลง

5.

ประกอบทอออนเขากบขอตอของทอสงเชอเพลง และยดทอออนเขากบขอตอดวยขอรด (รป 92)

รป 92
1. ทอออน

3. ขอตอ (ทอสงเชอเพลง)

2. ขอรด

6.

เสยบขวตอของชดสายไฟสงเชอเพลงเขากบขวตอของชดสายไฟอปกรณ (รป 93)
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รป 93
2. ขวตอ 2 เบา (ทอสงเชอเพลง)

1. ขวตอ 2 ขา (ชดสายไฟอปกรณ)

7.

g373884

จดตำแหนงรบนฝาครอบทอสงเชอเพลงใหตรงกบรบนถงเชอเพลง และยดฝาครอบเขากบถงดวยสกรหวแฉก 5 ตว
(รป 94)

รป 94
3. ถงเชอเพลง

1. ฝาครอบทอสงเชอเพลง
2. สกรหวแฉก
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การบำรงรกษาระบบไฟฟา
ความปลอดภยของระบบไฟฟา

• ตดการเชอมตอแบตเตอรกอนซอมบำรงอปกรณ ถอดขวลบออกกอน ตามดวยขวบวก ตอขวบวกกอน ตามดวยขวลบ

• ชารจแบตเตอรในพนทเปดโลงทระบายอากาศไดด หางจากประกายไฟและเปลวไฟ

ถอดปลกเครองชารจกอนตอหรอตดการเชอมตอแบตเตอร สวมใสชดปองกนและใชเครองมอมฉนวน

การถอดแบตเตอร
อนตราย

นำอเลกโทรไลตในแบตเตอรประกอบดวยกรดซลฟรก
ซงเปนอนตรายหากรบประทานหรอทำใหเปนแผลไหมรนแรง
• หามดมนำอเลกโตรไลตและหลกเลยงไมใหสมผสกบผวหนง ดวงตา หรอเสอผา
สวมใสแวนนรภยเพอปองกนดวงตาและสวมถงมอยางเพอปกปองมอ
• เตมนำแบตเตอรในสถานททมนำสะอาดเตรยมไวเสมอเพอใชลางผวหนง
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

ถอดสายแบตเตอรขวลบ (รป 95)

รป 95
1. สายไฟแบตเตอรขวบวก

4.

2. สายไฟแบตเตอรขวลบ

เลอนบทยางออกจากขอรดสายไฟแบตเตอรขวบวก และถอดสายไฟแบตเตอรขวบวกออก

การเชอมตอแบตเตอร
1.

ตอสายไฟแบตเตอรขวบวก (สแดง) เขากบเสาแบตเตอรขวบวก (+)(รป 96)
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รป 96
1. สายไฟแบตเตอรขวบวก

2. สายไฟแบตเตอรขวลบ

2.

ตอสายไฟแบตเตอรขวลบ (สดำ) เขากบเสาแบตเตอรขวลบ (-)

3.

ทาจาระบ Grafo 112X (แบบสกนโอเวอร ) หมายเลขอะไหล Toro 505-47 ทเสาแบตเตอรและขอรดสายไฟแบตเตอร

4.

เลอนบทยางครอบขอรดสายไฟแบตเตอรขวบวก

5.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)

การชารจแบตเตอร
1.

ถอดแบตเตอร โปรดด การถอดแบตเตอร (หนา 83)

2.

ตอเครองชารจแบตเตอร 3-4 แอมปเขากบเสาแบตเตอร

3.

ชารจแบตเตอรดวยกำลง 3-4 แอมปเปนเวลา 4-8 ชวโมง

4.

เมอชารจแบตเตอรแลว ถอดเครองชารจออกจากเตารบไฟฟาและเสาแบตเตอร

5.

เชอมตอแบตเตอร โปรดด การชารจแบตเตอร (หนา 84)
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การซอมบำรงแบตเตอร
ระยะการซอมบำรง: ทก 50 ชวโมง

หมายเหต: คอยรกษาความสะอาดขวและกลองแบตเตอรเนองจากแบตเตอรทสกปรกจะคายประจชา
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

ตรวจสอบสภาพของแบตเตอร

หมายเหต: เปลยนแบตเตอรทสกหรอหรอชำรด
4.

ถอดสายไฟแบตเตอร และถอดแบตเตอรออกจากอปกรณ โปรดด การถอดแบตเตอร (หนา 83)

5.

ลางทงกลองแบตเตอรดวยนำผสมโซเดยมไบคาบอเนต (เบกกงโซดา)

6.

ลางกลองดวยนำสะอาด

7.

ประกอบแบตเตอรเขากบอปกรณและตอสายแบตเตอร โปรดด การเชอมตอแบตเตอร (หนา 83)

8.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)

การเปลยนฟวสของกลองฟวส
กลองฟวสอยในแขนควบคม
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดสลก 2 ตวทยดฝาครอบแขนควบคมเขากบแขนควบคม และถอดฝาครอบออก (รป 97)

รป 97
2. สลก

1. ฝาครอบแขนควบคม

3.

เปลยนฟวสทขาด (รป 98) ดวยฟวสประเภทเดยวกนทมแอมแปรเทากน
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รป 98
1. กลองฟวส

4.

g375761

2. สตกเกอรฟวส (ในฝาครอบแขนควบคม)

ประกอบฝาครอบแขนควบคมเขากบแขนควบคม และยดฝาครอบดวยสลก 2 ตว

การเปลยนฟวสเทเลเมตกส
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

ปลดสลกและเอนเบาะ โปรดด การเอนเบาะ (หนา 64)

3.

ถอดฝาครอบออกจากบลอกฟวสทตดฉลากวา 10 A FUSE TELEMATIC PWR (รป 99)

รป 99
1. ฝาครอบ

3. บลอกฟวส (ตดฉลาก 10 A FUSE TELEMATIC PWR)

2. ฟวส
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4.

ถอดฟวสออกจากบลอกฟวส

5.

ใสฟวสประเภทเดยวกนและมแอมแปรเทากน

6.

ประกอบฝาครอบเขากบบลอกฟวส

7.

ปดและลอกสลกเบาะทนง โปรดด การลดระดบเบาะทนง (หนา 65)

การเปลยนฟวสสวนควบคม TEC
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

หาบลอกฟวสทอยในแผงวงจรของแบตเตอร (รป 100)

รป 100
1. ฝาครอบ

2. บลอกฟวสและฟวส

4.

ถอดฝาครอบออกจากบลอกฟวส

5.

เปลยนฟวสทขาดดวยฟวสประเภทเดยวกนทมแอมแปรเทากน

6.

ตดตงฝาครอบเขากบบลอกฟวส

7.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)
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การบำรงรกษาระบบขบเคลอน
การตรวจสอบแรงดนลมยาง

ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน

สำคญ: คอยตรวจสอบแรงดนลมยางทกลอเพอใหอปกรณตดหญาไดดและเครองยนตทำงานไดอยางเหมาะสม
อยาเตมลมยางนอยเกนไป
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

วดแรงดนลมยาง

หมายเหต: แรงดนลมยางทถกตองคอ 83 ถง 103 กโลปาสกาล (12 หรอ 15 ปอนดตอตร.นว)
3.

หากตองเตมลมหรอปลอยลมออกจากยางลอรถ

4.

ทำซำขนตอน 2 และ 3 ทลออน ๆ

ตรวจสอบแรงบดของนอตลอ
ระยะการซอมบำรง: หลงจากชวโมงแรก
หลงจาก 10 ชวโมงแรก
ทก 250 ชวโมง

คำเตอน

หากไมขนนอตลอดวยแรงบดทเหมาะสมอาจสงผลใหเกดการบาดเจบได
คอยดแลใหนอตลอมแรงบดทเหมาะสมอยเสมอ
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

ขนนอตลอจนไดแรงบด 94 ถง 122 นวตนเมตร (70 ถง 90 ฟตปอนด)

การปรบระบบขบเคลอนสำหรบเกยรวาง

สำคญ: อปกรณตองไมขยบเมอปลอยแปนขบเคลอน (ในตำแหนง วาง) หากอปกรณขยบ ใหปรบปมฉดลากดงน:
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

ใชแมแรงยกอปกรณขนจนกวาลอหนาทงสองยกจากพน และหนนอปกรณดวยขาตงแมแรง โปรดด ขอมลจำเพาะ (หนา
46) และ ตำแหนงจดวางแมแรง (หนา 66)

3.

จากใตอปกรณ และทดานขวาของปมฉดลาก คลายนอตลอกทยดสกรปรบกลไกการกลบมายงตำแหนงเกยรวาง (รป 101)
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3. ปมฉดลาก

1. สกรปรบกลไกการกลบมายงตำแหนงเกยรวาง
2. นอตลอก

คำเตอน

เครองยนตตองทำงาน เพอใหลกเบยวปรบการขบเคลอนปรบเปนครงสดทาย
ซงขนตอนนอาจทำใหบาดเจบได
เกบมอ เทา ใบหนา และสวนอนๆ ของรางกายใหหางจากทอไอเสย พนผวรอนอนๆ ของเครองยนต
และชนสวนหมนใดๆ
4.

สตารทเครองยนตและปลอยเบรกจอด

5.

หมนสกรปรบกลไกการกลบมายงตำแหนงเกยรวางไปทางใดทางหนงจนกวาลอจะหยดหมน

6.

ขนนอตลอกจนไดแรงบด 22 นวตนเมตร (16 ฟตปอนด)

7.

ดบเครองยนตและดงกญแจออก

8.

นำขาตงแมแรงออกและลดอปกรณลงมาทพน

9.

ทดลองขบอปกรณเพอใหแนใจวา อปกรณไมขยบเมอแปนขบเคลอนอยในตำแหนงเกยรวาง

การตรวจสอบการวางตำแหนงลอหลง
ระยะการซอมบำรง: ทก 800 ชวโมง—ตรวจสอบมมโทอนลอหลง
1.

หมนพวงมาลยใหลอหลงตรง

2.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

3.

ทความสงแกน ใหวดระยะหางจากศนยกลางถงศนยกลางทลอคหนาและลอคหลง

หมายเหต: การปรบมมโทอนของลอหลงจะถกตอง ถาคาทวดไดของลอหนาและลอหลงตางกนไมเกน 6 มม. (1/4 นว)

(รป 102)
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รป 102
1. ดานหนาของรถตดหญา

g009169

3. ระยะจากศนยกลางถงศนยกลาง

2. ไมเกน 6 มม. (1/4 นว) จากลอหลง

4.

หากคาทวดไดเกน 6 มม. (1/4 นว) ใหปรบมมโทอนของลอหลง โปรดด การตงมมโทอนลอหลง (หนา 90)

การตงมมโทอนลอหลง
1.

คลายนอตสวมทบทปลายคนสงแตละดาน (รป 103)

หมายเหต: ปลายคนสงมรองหนออกและมเกลยวหมนไปทางซาย

รป 103
1. นอตสวมทบ
2. คนสง

g004136

3. ประแจแหวน

2.

ใชประแจแหวนหมนคนสง

3.

ทความสงแกน ใหวดระยะหางจากศนยกลางถงศนยกลางทลอคหนาและลอคหลง

หมายเหต: การปรบมมโทอนของลอหลงจะถกตอง ถาคาทวดไดของลอหนาและลอหลงตางกนไมเกน 6 มม. (1/4 นว)
4.

ทำซำขนตอน 2 และ 3 ตามทจำเปน

5.

ขนนอตสวมทบใหแนน
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การบำรงรกษาระบบระบายความรอน
ความปลอดภยของระบบหลอเยน

• นำหลอเยนเครองยนตเปนพษ หามรบประทาน และเกบใหหางจากมอเดกและสตวเลยง

• การระบายนำหลอเยนทรอนและมแรงดน หรอการสมผสหมอนำรอนและชนสวนรอบๆ อาจทำใหผวหนงถกลวกรนแรง
– ปลอยใหเครองยนตเยนลงอยางนอย 15 นาทกอนถอดฝาหมอนำเสมอ
– ใชผาขรวเมอเปดฝาหมอนำ และเปดฝาชาๆ เพอปลอยไอนำออก

ขอมลจำเพาะของนำยาหลอเยน

ถงหลอเยนมการเตมนำผสมนำยาหลอเยนแบบยดอายการใชงานชนดเอทลนไกลคอลในสดสวน 50/50 มาจากโรงงาน

สำคญ: ใชเฉพาะนำยาหลอเยนทมจำหนายในทองตลาดและมคณสมบตตรงตามขอกำหนดในตารางมาตรฐานนำยาหลอเ
ยนแบบยดอายการใชงานเทานน
หามใชนำยาหลอเยนชนดเทคโนโลยกรดอนนทรย (สเขยว) (IAT) แบบทวไปในอปกรณ
อยาผสมนำยาหลอเยนแบบทวไปกบนำยาหลอเยนแบบยดอายการใชงาน

ตารางชนดนำยาหลอเยน
ชนดนำยาหลอเยนเอทลนไกลคอล

ชนดสารยบยงการสกกรอน

สารปองกนการแขงตวแบบยดอายการใชงาน

เทคโนโลยกรดอนทรย (OAT)

สำคญ: อยาแยกแยะความแตกตางระหวางนำยาหลอเยนชนดกรดอนนทรย (สเขยว)
แบบทวไปกบนำยาหลอเยนแบบยดอายการใชงานโดยการดจากสของนำยาหลอเยน
ผผลตนำยาหลอเยนอาจยอมสนำยาหลอเยนแบบยดอายการใชงานดวยสใดสหนงตอไปน: สแดง, สชมพ, สสม, สเหลอง, สนำเงน, สเขยวอมฟา,
สมวง และสเขยว ใชนำยาหลอเยนทมคณสมบตตรงตามขอกำหนดในตารางมาตรฐานนำยาหลอเยนแบบยดอายการใชงาน
ตารางมาตรฐานนำยาหลอเยนแบบยดอายการใชงาน
ATSM International

SAE International

D3306 และ D4985

J1034, J814 และ 1941

สำคญ: สำหรบความเขมขนของนำยาหลอเยน ควรผสมนำตอนำยาหลอเยนในสดสวน 50/50
• แนะนำ: เมอผสมนำยาหลอเยนจากนำยาเขมขน ใหผสมกบนำกลน
• ทางเลอก: หากไมมนำกลน ใชนำยาหลอเยนผสมสำเรจแทนนำยาแบบเขมขน
• ขอกำหนดขนตำ: หากไมมทงนำกลนและนำยาหลอเยนผสมสำเรจ ใหผสมนำยาหลอเยนเขมขนกบนำสะอาดทดมได

การตรวจสอบระดบนำหลอเยน
ขอควรระวง

หากเครองยนตกำลงทำงานและมแรงดน นำหลอเยนทรอนอาจดนออกมาและลวกผวหนงได
• อยาเปดฝาหมอนำในขณะทเครองยนตกำลงทำงาน
• ใชผาขรวเมอเปดฝาหมอนำ และเปดฝาชาๆ เพอปลอยไอนำออก
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

ตรวจสอบระดบนำหลอเยนในถงขยาย (รป 104)

หมายเหต: ระดบนำหลอเยนถกตอง ถาอยระหวางขดเตมและขดเตมทดานขางถง
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รป 104
1. ฝาถงขยาย
2. ขดเตม
3. ขดเตม

4.

หากระดบนำหลอเยนตำ ใหเปดฝาถงขยายและเตมนำหลอเยนทกำหนดจนกวาระดบจะถงขดเตม

หมายเหต: อยาเตมนำหลอเยนลงในถงขยายมากเกนไป
5.

ปดฝาถงขยาย

6.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)

การขจดเศษวสดออกจากระบบหลอเยน

ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน (ทำใหบอยขนหากใชงานอปกรณในสภาพแวดลอมทสกปรก)
ทก 100 ชวโมง—ตรวจสอบทอระบบนำหลอเยน
ทก 2 ป—ลางและเปลยนนำยาในระบบหลอเยน
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

ทำความสะอาดสงสกปรกออกจากบรเวณเครองยนตใหหมดจด

4.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)

5.

ปลดสลกตะแกรงทายและหมนเปด (รป 105)
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รป 105
1. สลก

2. ตะแกรงทาย

6.

ทำความสะอาดตะแกรงใหสะอาดดวยการเปาลม

7.

หมนสลกหมอพกนำมนเครอง 2 ตวเขา และเอยงหมอพกนำมนเครอง (รป 106)

รป 106
1. หมอพกนำมนเครอง

8.

g004138

2. สลกหมอพกนำมนเครอง

ทำความสะอาดบรเวณหมอพกนำมนเครองและหมอนำทงสองดาน (รป 107) ใหหมดจดโดยใชลมเปา
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รป 107
1. หมอนำ

9.
10.

ยกหมอพกนำมนเครองขนและยดไวดวยสลก 2 ตว
ปลดและลอกสลกตะแกรง
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การบำรงรกษาเบรก
การปรบเบรกจอด

ปรบเบรกซอมบำรงเมอแปนเบรกมระยะฟรมากกวา 13 มม. (1/2 นว) หรอเมอเบรกลน
ระยะฟรคอระยะทแปนเบรกขยบกอนทจะรสกถงแรงตานเบรก
1.

เตรยมอปกรณ โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

ปลดเบรกจอด

3.

ใชระยะคลอนของมอเตอรลอเพอเขยาดรมไปมา เพอใหแนใจวาดรมหมนไดอสระกอนและหลงจากการปรบ

4.

เหยยบแปนเบรกเบา ๆ และวดระยะทแปนขยบโดยไมมแรงตาน (รป 108)

หมายเหต: ปรบเบรกเมอแปนเบรกมระยะฟรมากกวา 2.5 ซม. (1 นว) (รป 108) หรอเมอตองใชแรงเหยยบเบรกมากขน

รป 108

g026816

1. ระยะฟร

5.

หากตองการลดระยะฟรของแปนเบรก ใหคลายนอตสวมทบดานหนาบนปลายเกลยวของสายเบรกแตละเสน (รป 109)

รป 109
2. นอตสวมทบดานหลง

1. นอตสวมทบดานหนา (สายเบรก)
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6.

ขนนอตดานหลงเพอขยบสายเบรกไปขางหลง จนกวาแปนเบรกมระยะฟร 6 ถง 13 มม. (1/4 ถง 1/2 นว) (รป 108)
กอนทเบรกจอดจะลอกลอ

7.

ขนนอตสวมทบดานหนาโดยดใหแนใจวาสายเบรกทงคดงเบรกพรอมกน

หมายเหต: ตรวจสอบใหแนใจวาทอรอยสายไฟไมหมนขณะทคณขนนอตสวมทบ

การปรบสลกเบรกจอด

หากเบรกจอดไมทำงานและไมยด อาจจำเปนตองปรบแกนสปรงเบรก
1.

เตรยมอปกรณ โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

คลายสกร 2 ตวทยดแกนสปรงเบรกเขากบโครง (รป 110)

รป 110
1. สายเบรก
2. สกร (2 ตว)

3. แกนสปรงเบรกจอด
4. ตวกนเบรกหลด

3.

เหยยบแปนเบรกจอดไปขางหนาจนกระทงตวกนเบรกหลดชนกบแกนสปรงเบรกจอดจนสด (รป 110)

4.

หมนสกร 2 ตวใหแนนเพอลอกการปรบตง

5.

เหยยบแปนเบรกเพอปลดเบรกจอด

6.

ตรวจสอบการปรบและปรบตามทจำเปน
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การบำรงรกษาสายพาน

ตรวจสอบสภาพและความตงของสายพานอลเทอรเนเตอรหลงจากใชงานวนแรก และหลงจากใชงานไปแลวทกๆ 100 ชวโมง

การปรบความตงสายพานอลเทอรเนเตอร

ระยะการซอมบำรง: หลงจาก 8 ชวโมงแรก—ตรวจสอบสภาพและความตงของสายพานอลเทอรเนเตอร
ทก 100 ชวโมง
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เปดฝากระโปรงของอปกรณ โปรดด เปดฝากระโปรง (หนา 62)

3.

ตรวจสอบความตงของสายพานอลเทอรเนเตอรโดยการกดสายพาน (รป 111)
บรเวณตรงกลางระหวางอลเทอรเนเตอรกบรอกเพลาขอเหวยงโดยใชแรง 10 กก. (22 ปอนด)

หมายเหต: สายพานควรเบน 11 มม. (7/16 นว) หากการเบนไมถกตอง ดำเนนการในขนตอนท 4
หากความตงของเบรกถกตอง ขามไปยงขนตอนท 7

รป 111

g003976

3. สลกเดอย

1. ตวคำ
2. สายพานอลเทอรเนเตอร

4.

คลายสลกเกลยวทยดอลเทอรเนเตอรเขากบตวคำ และสลกเกลยวของสลกเดอย (รป 111)

5.

สอดชะแลงเขาไประหวางอลเทอรเนเตอรกบเครองยนต และขยบอลเทอรเนเตอรออกมา

6.

เมอสายพานตงตามทอธบายในขนตอนท 3 ใหขนสลกเกลยวทยดอลเทอรเนเตอรกบตวคำและสลกเกลยวของสลกเดอยใ
หแนน

7.

ปดและลอกสลกฝากระโปรงอปกรณ โปรดด การปดฝากระโปรง (หนา 63)
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การบำรงรกษาระบบไฮดรอลก
ความปลอดภยของระบบไฮดรอลก

• ไปพบแพทยทนทหากโดนนำมนฉดใสผวหนง นำมนทฉดโดนรางกายจะตองใหแพทยผาตดออกภายในสองถงสามชวโมง
• ตรวจสอบใหแนใจวาทอออนนำมนไฮดรอลกและทอระบบมสภาพด
•
•
•

และขอตอและการเชอมตอระบบไฮดรอลกทงหมดแนนหนากอนจายแรงดนเขาไปในระบบไฮดรอลก
เกบมอและรางกายออกหางจากจดรวรเขมหรอหวฉดทฉดนำมนไฮดรอลกแรงดนสง
ใชกระดาษลงหรอกระดาษหาจดรวของระบบไฮดรอลก
ระบายแรงดนในระบบไฮดรอลกอยางปลอดภยกอนทำงานใดๆ กบระบบไฮดรอลก

ขอมลจำเพาะนำมนไฮดรอลก

ถงนำมนเตมนำมนไฮดรอลกคณภาพสงมาแลวจากโรงงาน ตรวจสอบระดบนำมนไฮดรอลกกอนสตารทเครองยนตครงแรก
และทกวนหลงจากนน โปรดด การตรวจสอบระดบนำมนไฮดรอลก (หนา 98)
นำมนไฮดรอลกทแนะนำ: นำมนไฮดรอลกชนดยดอายการใชงาน Toro PX มจดจำหนายแบบถง 19 ลตร (5 แกลลอนสหรฐ)
หรอถง 208 ลตร (55 แกลลอนสหรฐ)

หมายเหต: อปกรณทใชนำมนเปลยนทดแทนทแนะนำไมจำเปนตองเปลยนนำมนและตวกรองบอยๆ
เหมอนกบการใชนำมนเปลยนทดแทนแบบอน

นำมนไฮดรอลกทางเลอก: หากไมมนำมนไฮดรอลกชนดยดอายการใชงาน Toro PX จดจำหนาย คณสามารถใชนำมนไฮดรอลกช
นดปโตรเลยมทวไปทมขอมลจำเพาะตรงกบชวงทระบไวสำหรบคณสมบตวสดตอไปนทงหมดและไดตามมาตรฐานอตสาหกรรม
อยาใชนำมนสงเคราะห ปรกษาตวแทนจำหนายนำมนหลอลนเพอคนหาผลตภณฑทเหมาะสม

หมายเหต: Toro ไมรบผดชอบความเสยหายจากการใชนำมนเปลยนทดแทนทไมเหมาะสม
ดงนนควรใชผลตภณฑจากผผลตทมชอเสยงนาเชอถอเทานน
นำมนไฮดรอลกปองกนการสกหรอชนดดชนความหนดสง/จดไหลเทตำ ISO VG 46
คณสมบตวสด:
ความหนด, ASTM D445

cSt ท 40°C (104°F) 44 ถง 48

ดชนความหนด ASTM D2270

140 ขนไป
-37°C ถง -45°C (-34°F ถง -49°F)

จดไหลเท, ASTM D97
ขอมลจำเพาะของอตสาหกรรม:

Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25
หรอ M-2952-S)

หมายเหต: นำมนไฮดรอลกสวนใหญเกอบจะไมมส ทำใหการมองหาจดรวไดยาก
สยอมนำมนไฮดรอลกสแดงมจดจำหนายเปนขวดขนาด 20 มล. (0.67 ออนซของเหลว)
ซงขวดหนงกเพยงพอแลวสำหรบนำมนไฮดรอลก 15 ถง 22 ลตร (4 ถง 6 แกลลอนสหรฐ) สามารถแจงหมายเลขสงซออะไหล
44-2500 กบตวแทนจำหนายทไดรบอนญาตของ Toro

สำคญ: นำมนไฮดรอลกสงเคราะหชนดยอยสลายทางชวภาพเกรดพรเมยมของ Toro

เปนนำมนสงเคราะหชนดยอยสลายทางชวภาพเพยงรนเดยวทไดรบการรบรองโดย Toro
นำมนชนดนเขากนไดกบอลาสโตเมอรทใชในระบบไฮดรอลก Toro และเหมาะสำหรบอณหภมการทำงานทหลากหลาย
นอกจากนยงเขากนไดนำมนแรทวไปดวย แตเพอประสทธภาพในการยอยสลายทางชวภาพและสมรรถนะสงสด
ควรลางนำมนทวไปออกจากระบบไฮดรอลกใหหมดจด นำมนมจดจำหนายแบบถง 19 ลตร (5 แกลลอน) หรอถง 208 ลตร
(55 แกลลอน) จากตวแทนจำหนายทไดรบอนญาตของ Toro

การตรวจสอบระดบนำมนไฮดรอลก
ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน

ถงนำมนเตมนำมนไฮดรอลกคณภาพสงมาแลวจากโรงงาน ชวงเวลาทดทสดในการตรวจสอบนำมนไฮดรอลกคอตอนทนำมนยง
เยนอย อปกรณควรจดเตรยมในรปแบบสำหรบการขนสง
1. เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)
2. ทำความสะอาดบรเวณรอบชองเตมและฝาของถงนำมนไฮดรอลก (รป 112)
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รป 112
1. ขดเตม (กานวด)

2. ขดเตม (กานวด)

3.

เปดฝา/ดงกานวดออกจากชองเตม และเชดดวยผาขรวสะอาด

4.

สอดกานวดลงในชองเตม จากนนดงออกมาเพอดระดบนำมน

หมายเหต: ระดบนำมนควรอยระหวางชวงใชงานไดบนกานวด

สำคญ: อยาเตมนำมนมากเกนไป
5.

หากนำมนเหลอนอย เตมนำมนทเหมาะสมพอใหระดบถงขดเตม

6.

ปดฝา/ใสกานวดเขาชองเตม

การตรวจสอบระบบทอและทอออนไฮดรอลก
ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน

ตรวจสอบระบบทอและทอออนไฮดรอลกเพอเชคการรวไหล ทอหกงอ สวนรองรบการยดทหลวม การสกหรอ ขอตอหลวม
การเสอมสภาพจากสภาพอากาศ และการเสอมสภาพจากสารเคม ซอมแซมความเสยหายทงหมดกอนกลบไปใชงานตอ

การเปลยนตวกรองไฮดรอลก

ระยะการซอมบำรง: ทก 1,000 ชวโมง—หากคณใชนำมนไฮดรอลกทแนะนำ
ใหเปลยนตวกรองไฮดรอลกยอนกลบและตวกรองไฮดรอลกชารจ
ทก 800 ชวโมง—หากคณไมไดใชนำมนไฮดรอลกทแนะนำหรอเคยเตมนำมนทางเลอกลงในถง
ใหเปลยนตวกรองไฮดรอลกยอนกลบและตวกรองไฮดรอลกชารจ

สำคญ: การใชตวกรองอนๆ อาจทำใหการรบประกนสวนประกอบบางอยางเปนโมฆะ

การเปลยนตวกรองยอนกลบ
ระบบไฮดรอลกมสวนแสดงสถานะการซอมบำรงตวกรองยอนกลบตดตงไว (รป 113)
คณจะมองเหนสวนแสดงสถานะการซอมบำรงไสกรองผานรทแผงดานหนา ในขณะทเครองยนตทำงานทอณหภมหอง
ตรวจสอบสของสวนแสดงสถานะดงน:

• สเขยวแสดงวา นำมนไฮดรอลกไหลผานตวกรองตามปกต
• สแดงแสดงวา ตวกรองอดตน เปลยนตวกรองยอนกลบ
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รป 113

g004132

1. สวนแสดงสถานะการอดตนของตวกรองไฮดรอลก

1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

ทดานหนาของอปกรณ วางถาดระบายใตตวกรองยอนกลบ (รป 114)

รป 114
1. ตวกรองยอนกลบ

2. หวกรอง

3.

ถอดตวกรองออก

4.

เชดบรเวณตดตงตวกรองของหวกรองใหสะอาด

5.

ทานำมนไฮดรอลกทกำหนดเปนชนบาง ๆ ทปะเกนของตวกรองยอนกลบอนใหม

6.

ใชมอหมนเกลยวตวกรองเขากบหวกรอง จนกวาปะเกนแตะกบพนผวตดตง จากนนหมนตวกรองเพมอก 1/2 รอบ

การเปลยนตวกรองชารจ
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

เอนเบาะทนง โปรดด การเอนเบาะ (หนา 64)

3.

ทดานซายของอปกรณ วางถาดระบายใตตวกรองชารจ (รป 115)
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รป 115
1. หวกรอง

2. ตวกรองชารจ

4.

ถอดตวกรองออก

5.

เชดบรเวณตดตงตวกรองของหวกรองใหสะอาด

6.

ทานำมนไฮดรอลกทกำหนดเปนชนบาง ๆ ทปะเกนของตวกรองชารจอนใหม

7.

ใชมอหมนเกลยวตวกรองเขากบหวกรอง จนกวาปะเกนแตะกบพนผวตดตง จากนนหมนตวกรองเพมอก 1/2 รอบ

8.

ปดและลอกสลกเบาะทนง โปรดด การลดระดบเบาะทนง (หนา 65)

การตรวจหารอยรว
1.

สตารทเครองยนต และปลอยใหเครองยนตทำงานประมาณ 2 นาทเพอไลอากาศออกจากระบบไฮดรอลก

2.

ดบเครองยนต ดงกญแจออก และตรวจสอบรอยรวทตวกรองยอนกลบและตวกรองชารจ

หมายเหต: ซอมแซมจดรวไหลในระบบไฮดรอลกทงหมด

ความจนำมนไฮดรอลก

56.7 ลตร (15 แกลลอนสหรฐ) โปรดด ขอมลจำเพาะนำมนไฮดรอลก (หนา 98)

การเปลยนนำมนไฮดรอลก

ระยะการซอมบำรง: ทก 2,000 ชวโมง—หากคณใชนำมนไฮดรอลกทแนะนำ ใหเปลยนนำมนไฮดรอลก
ทก 800 ชวโมง—หากคณไมไดใชนำมนไฮดรอลกทแนะนำ หรอเคยเตมถงนำมนดวยนำมนทางเลอกมากอน
ใหเปลยนนำมนไฮดรอลก
หากนำมนปนเปอน ตดตอตวแทนจำหนาย Toro เนองจากตองมการลางระบบ
นำมนทปนเปอนจะดขนหรอเปนสดำเมอเปรยบเทยบกบนำมนสะอาด
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

วางถาดระบายขนาดใหญไวใตขอตอตรง (รป 116) ของถงนำมนไฮดรอลก โปรดด ความจนำมนไฮดรอลก (หนา 101)
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รป 116
1. ขอตอตรง (ถงนำมนไฮดรอลก)

g377036

3. ตวกรองยอนกลบ

2. ทอออน (ระบายถง)

3.

ถอดทอระบายถงออกจากขอตอตรง และปลอยใหนำมนระบายออกจากถง

4.

เมอนำมนไฮดรอลกหยดไหลออกจากถงแลว คอยตดตงทอระบาย

5.

เตมนำมนไฮดรอลกทกำหนดลงในถง โปรดด ขอมลจำเพาะนำมนไฮดรอลก (หนา 98) และ ความจนำมนไฮดรอลก (หนา
101)

สำคญ: ใชเฉพาะนำมนไฮดรอลกทกำหนดเทานน เพราะนำมนอนๆ อาจทำใหระบบเสยหาย
6.

ปดฝาถง

7.

สตารทเครองยนตและใชงานการควบคมไฮดรอลกทงหมดเพอจายนำมนไฮดรอลกใหทวระบบ

8.

ตรวจหานำมนไฮดรอลกรวไหล โปรดด การตรวจหารอยรว (หนา 101)

9.

ตรวจสอบระดบ โปรดด การตรวจสอบระดบนำมนไฮดรอลก (หนา 98)
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การบำรงรกษาระบบชดตดหญา
ความปลอดภยเกยวกบใบมด

ใบมดหรอใบมดลางทสกหรอเสยหายอาจจะแตกออกได และชนสวนอาจกระเดนไปโดนตวคณหรอผอน
จนอาจทำใหบาดเจบรนแรงหรอเปนอนตรายถงแกชวต

• ตรวจสอบเปนระยะวาใบมดหรอใบมดลางสกหรอหรอเสยหายหรอไม
• ใชความระมดระวงขณะทตรวจสอบใบมด สวมใสถงมอและใชความระมดระวงขณะบำรงรกษาใบมด
ใหเปลยนหรอลบใบมดเทานน หามยดหรอเชอมใบมดเดดขาด

• ในอปกรณทมชดตดหญาหลายชด ใหใชความระมดระวงขณะหมนชดตดหญา เนองจากอาจทำใหใบมดพวงในชดตดหญาอนๆ
หมนได

การตรวจสอบการสมผสกนของใบมดพวงกบใบมดลาง
ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน

ตรวจสอบการสมผสกนของใบมดพวงและใบมดลาง ไมวาคณภาพการตดกอนหนาจะเปนทยอมรบไดหรอไม
ตองมการสมผสกนเลกนอยตามแนวความยาวทงหมดของใบมดพวงและใบมดลาง
(โปรดดการปรบใบมดพวงกบใบมดลางใน คมอผใชของชดตดหญา)

การลบคมชดตดหญา
คำเตอน

การสมผสกบชดตดหญาหรอชนสวนเคลอนไหวอนๆ อาจสงผลใหเกดการบาดเจบ
• เกบนว มอ และเสอผาออกหางจากชดตดหญาและชนสวนเคลอนไหวอนๆ
• อยาพยายามหมนชดตดหญาดวยมอหรอเทาขณะทเครองยนตทำงานอยโดยเดดขาด
หมายเหต: การลบคมมคำแนะนำและขนตอนเพมเตมในขอมลพนฐานเกยวกบเครองตดหญาแบบใบมดพวงของ Toro
(พรอมแนวทางการลบคม), แบบฟอรม 09168SL

การเตรยมอปกรณ
1.

เตรยมอปกรณสำหรบการบำรงรกษา โปรดด การเตรยมพรอมกอนการบำรงรกษา (หนา 62)

2.

กดสวตชเปด/ปดไปทตำแหนงปด

3.

ปรบใบมดพวงกบใบมดลางในตอนเรมแรกใหเหมาะสมสำหรบการลบคมบนชดตดหญาทงหมดทตองการจะลบคม
โปรดดคมอผใชของชดตดหญา

4.

ปลดลอกและยกเบาะทนงขน เพอเปดใหเหนทอรวมเครองตดหญา (รป 117)
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รป 117
1. คนโยกลบคม (ตำแหนงลบคม—ชดตดหญาสวนหนา)

g377118

3. ทอรวมเครองตดหญา

2. คนโยกลบคม (ตำแหนงลบคม—ชดตดหญาสวนทาย)

5.

หมนคนโยกลบคมไปทตำแหนง R (ลบคม) (รป 117)

หมายเหต: เลอกคนโยกลบคมของสวนหนา สวนทาย หรอทงสองสวนควบคมชดตดหญาทจะลบคม ขณะลบคม
ชดตดหญาสวนหนาทงหมดจะทำงานดวยกน และชดตดหญาสวนหลงจะทำงานดวยกน

การลบคมใบมดพวงและใบมดลาง
อนตราย

การเปลยนความเรวเครองยนตขณะลบคมอาจทำใหใบมดพวงหยดทำงานได
• หามเปลยนความเรวเครองยนตขณะลบคมโดยเดดขาด
• ลบคมดวยความเรวเครองยนตทเดนรอบเบาเทานน
1.
2.
3.

สตารทเครองยนตและปลอยใหเดนรอบเบา
ดนคนโยกตดหญา/ขนสงใหอยในตำแหนงตดหญา และดนสวตชเปด/ปดไปทตำแหนงเปด
ดนคนควบคมการยก/ลดชดตดหญาไปขางหนาเพอเรมการลบคมบนใบมดพวงทตองการ
ทากากเพชรลบคมดวยแปรงดามยาว

อนตราย

การสมผสกบชดตดหญาขณะกำลงเคลอนไหวอาจทำใหบาดเจบได
เพอหลกเลยงการบาดเจบ ตองอยใหหางจากชดตดหญากอนดำเนนการตอ

สำคญ: หามใชแปรงดามสน

4.
5.

หากใบมดพวงหยดทำงานกลางคนหรอไมมนคงขณะลบคม เลอกการตงคาความเรวใบมดพวงใหสงขนจนกวาความเรวจะคง
ท จากนนปรบความเรวใบมดพวงกลบมาทระดบความเรวทตองการ
หากคณจำเปนตองปรบชดตดหญาขณะลมคม ใหดำเนนการตามขนตอนตอไปน:
A. ขยบคนยก/ลดชดตดหญาไปขางหลงและกดสวตชเปด/ปดไปทตำแหนงปด
B. ดบเครองยนตและดงกญแจออก
C. ปรบชดตดหญา
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D.
6.

ทำซำขนตอน 1 ถง 3

ทำซำ 3 กบชดตดหญาอนๆ ทตองการลบคม

ลบคมจนเสรจสน
1.

ขยบคนยก/ลดชดตดหญาไปขางหลงและกดสวตชเปด/ปดไปทตำแหนงปด

2.

ดบเครองยนตและดงกญแจออก

3.

ขยบคนโยกลบคมไปทตำแหนง F (ตดหญา) (รป 118)

สำคญ: หากคณไมดนคนโยกลบคมกลบไปยงตำแหนง F (ตดหญา) หลงจากลบคม
ชดตดหญาจะไมยกขนหรอทำงานไมถกตอง

รป 118

4.

ปดและลอกสลกเบาะทนงผปฏบตงาน โปรดด การลดระดบเบาะทนง (หนา 65)

5.

ลางกากเพชรลบคมทงหมดออกจากชดตดหญา

6.

เพอใหคมใบมดคมมากขน ใชตะไบขดดานหนาใบมดลางหลงจากลบใบมด

หมายเหต: การทำแบบนจะชวยลบเสยนและขอบทไมเรยบทอาจเกดขนบนขอบคมของใบมด
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การบำรงรกษาแชสซ
การตรวจสอบเขมขดนรภย

ระยะการซอมบำรง: กอนการใชงานแตละครงหรอทกวน
1.

ตรวจสอบวาเขมขดนรภยมการสกหรอ รอยตด และความเสยหายอนๆ หรอไม เปลยนเขมขดนรภยหากสวนประกอบใดๆ
ทำงานไมถกตอง

2.

เชดทำความสะอาดเขมขดนรภยตามความจำเปน
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การบำรงรกษาแชสซเพมเตม
แชสซและเครองยนต

ระยะการซอมบำรง: ทก 2 ป—เปลยนทอออนไฮดรอลก
ทก 2 ป—เปลยนทอออนนำหลอเยน
ทก 2 ป—ลางและเปลยนนำหลอเยน
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การทำความสะอาด
การลางอปกรณ

ลางอปกรณตามทจำเปนโดยใชนำเปลาหรอนำผสมนำยาทำความสะอาดออน ๆ คณอาจใชผาขรวลางอปกรณได

สำคญ: อยาใชนำกรอยหรอนำหมนเวยนลางอปกรณ
สำคญ: อยาใชเครองฉดนำแรงดนในการลางอปกรณ เครองฉดนำแรงดนอาจสรางความเสยหายใหระบบไฟฟา
ทำใหสตกเกอรทสำคญหลดหาย หรอลางจาระบทจำเปนบรเวณจดเสยดสออกไป
หลกเลยงการใชนำมากเกนไปใกลกบแผงควบคม เครองยนต และแบตเตอร
สำคญ: หามลางอปกรณขณะทเครองยนตกำลงทำงาน การทำเชนนอาจทำใหเครองยนตภายในชำรดเสยหาย
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การจดเกบ
ความปลอดภยเมอจดเกบ

• กอนออกจากตำแหนงใชงาน ใหปฏบตตามดงน
– จอดอปกรณบนพนราบ
– ปลดและลดชดตดหญาลง
– เขาเบรกจอด
– ดบเครองยนตและดงกญแจออก
– รอใหการเคลอนไหวทงหมดหยดนง
– รอใหเครองยนตเยนลงกอนปรบ ซอมบำรง ทำความสะอาด หรอจดเกบอปกรณ

• อยาจดเกบอปกรณหรอภาชนะบรรจนำมนในททมเปลวไฟ ประกายไฟ หรอไฟนำรอง เชน บนเครองทำนำรอน
หรอเครองใชไฟฟาอนๆ

การเตรยมรถตดหญา
1.

จอดอปกรณบนพนราบ ลดชดตดหญาลงมา เขาเบรกจอด ดบเครองยนต และดงกญแจออกออก

2.

ทำความสะอาดรถตดหญา ชดตดหญา และเครองยนตใหหมดจด

3.

ตรวจสอบแรงดนลมยาง โปรดด การตรวจสอบแรงดนลมยาง (หนา 88)

4.

ตรวจสอบตวยดทงหมดวาหลวมหรอไม และขนใหแนนตามความจำเปน

5.

อดจาระบหรอทานำมนทจดอดจาระบและจดหมนทงหมด เชดนำมนหลอลนทเกนมาออก

6.

ขดเบาๆ และทาสซอมแซมสบนบรเวณทมรอยขด แตก หรอเปนสนม ซอมแซมรอยบมในตวถงโลหะ

7.

ซอมบำรงแบตเตอรและสายไฟดงน โปรดด ความปลอดภยของระบบไฟฟา (หนา 83)
A.

ถอดขวแบตเตอรจากเสาแบตเตอร

B.

ทำความสะอาดแบตเตอร ขว และเสาแบตเตอรดวยแปรงลวดและสวนผสมเบกกงโซดา

C.

เคลอบขวสายไฟและเสาแบตเตอรดวยจาระบแบบสกนโอเวอร Grafo 112X (หมายเลขชนสวน Toro 505-47)
หรอปโตรเลยมเจลลเพอปองกนการสกกรอน

D.

ชารจแบตเตอรอยางชาๆ ทกๆ 60 วนนาน 24 ชวโมงเพอปองกนไมใหแบตเตอรเกดตะกวซลเฟต
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การเตรยมเครองยนต
1.

ระบายนำมนเครองออกจากอางนำมนและปดจกระบาย

2.

ถอดตวกรองนำมนทงไป ตดตงตวกรองนำมนชนใหม

3.

เตมนำมนมอเตอรทกำหนดลงในเครองยนต

4.

สตารทเครองยนตและใหเดนรอบเบาประมาณ 2 นาท

5.

ดบเครองยนตและดงกญแจออก

6.

ลางถงเชอเพลงดวยนำมนใหมและสะอาด

7.

ยดขอตอระบบเชอเพลงทงหมดใหแนน

8.

ทำความสะอาดและซอมบำรงระบบกรองอากาศอยางละเอยด

9.

ผนกชองอากาศเขาและชองอากาศออกดวยเทปทนฝนและแดด

10.

ตรวจสอบการปองกนนำแขงตว และเตมสวนผสมนำกบสารปองกนนำแขงตวเอทลนไกลคอลในสดสวน 50/50 ตามทจำเปน
โดยพจารณาจากอณหภมตำสดทคาดการณในพนทของคณ

การจดเกบแบตเตอร

หากคณจดเกบอปกรณไวนานกวา 30 วน ใหถอดแบตเตอรออกมาชารจใหเตม เกบแบตเตอรบนชนหรอในเครอง
แตหากเกบไวในอปกรณ ใหถอดสายไฟออก จดเกบแบตเตอรในสถานทเยน เพอไมใหประจไฟฟาในแบตเตอรคลายเรว
เพอปองกนไมใหแบตเตอรเยนจด ใหชารจแบตเตอรจนเตม ความถวงจำเพาะของแบตเตอรทชารจเตมคอ 1.265 ถง 1.299
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ประกาศความเปนสวนตวเขตเศรษฐกจยโรป/สหราชอาณาจกร
การใชขอมลสวนบคคลของ Toro
The Toro Company (“Toro”) เคารพความเปนสวนตวของคณ เมอคณซอผลตภณฑของเรา เราอาจรวบรวมขอมลสวนบคคลบางอยางเกยวกบคณ
ทงรวบรวมโดยตรงจากคณหรอผานบรษท Toro ในทองถนหรอจากตวแทนจำหนาย Toro ใชขอมลนเพอปฏบตตามขอผกพนตามสญญา เชน ลงทะเบยนการรบประกนสนคา
ดำเนนการขอใชสทธการรบประกนใหกบคณ หรอตดตอคณในกรณทมการเรยกคนผลตภณฑ และเพอวตถประสงคทางธรกจทถกตองตามกฎหมาย เชน
เพอวดความพงพอใจของลกคา ปรบปรงผลตภณฑของเรา หรอใหขอมลผลตภณฑทคณอาจสนใจ Toro อาจแบงปนขอมลกบบรษทยอย บรษทในเครอ ตวแทนจำหนาย
หรอพนธมตรทางธรกจอนๆ ทเกยวของกบกจกรรมเหลาน และเรายงอาจเปดเผยขอมลสวนบคคลเมอกฎหมายกำหนด หรอเมอเกยวของกบการขาย การซอ
หรอการควบรวมธรกจ เราไมขายขอมลสวนบคคลของคณใหกบบรษทอนเพอวตถประสงคทางการตลาด
การเกบรกษาขอมลสวนบคคล
Toro จะเกบรกษาขอมลสวนบคคลของคณตราบเทาทจำเปนตามวตถประสงคขางตน และเปนไปตามขอกำหนดทางกฎหมาย
หากตองการขอมลเพมเตมเกยวกบระยะเวลาการเกบรกษาทเกยวของ โปรดตดตอ legal@toro.com
พนธสญญาตอการรกษาความปลอดภยของ Toro
ขอมลสวนบคคลของคณอาจไดรบการประมวลผลในสหรฐอเมรกาหรอประเทศอนๆ ซงอาจมกฎหมายคมครองขอมลเขมงวดนอยกวาประเทศทพำนกของคณ
เมอใดกตามทเราถายโอนขอมลของคณออกไปนอกประเทศทพำนกของคณ เราจะใชขนตอนทกำหนดตามกฎหมายเพอใหแนใจวามการปกปองทเหมาะสมสำหรบการคมครองขอมล
และเพอใหแนใจวาขอมลไดรบการดแลอยางปลอดภย
การเขาถงและการแกไข
คณอาจมสทธทจะแกไขหรอตรวจสอบขอมลสวนบคคล หรอคดคานหรอจำกดการประมวลผลขอมลของคณ หากตองการใชสทธดงกลาว
โปรดตดตอเราทางอเมลท legal@toro.com หากคณมขอสงสยเกยวกบวธการจดการขอมลของ Toro เราขอแนะนำใหคณแจงเราโดยตรง โปรดทราบวา
ผมถนพำนกในยโรปมสทธทจะรองเรยนไปยงหนวยงานกำกบดแลดานการคมครองขอมล
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ขอเสนอท 65 ขอมลคำเตอนของรฐแคลฟอรเนย
คำเตอนนคออะไร
คณอาจเหนการจดจำหนายผลตภณฑทมฉลากคำเตอนดงตอไปน:

คำเตอน: มะเรงและเปนอนตรายตอระบบสบพนธ—www.p65Warnings.ca.gov
ขอเสนอท 65 คออะไร
ขอเสนอ 65 มผลบงคบใชกบบรษททดำเนนธรกจในรฐแคลฟอรเนย ขายผลตภณฑในรฐแคลฟอรเนย หรอผลตผลตภณฑทอาจขายหรอซอภายในรฐแคลฟอรเนย
ระเบยบขอนบงคบใหผวาการรฐแคลฟอรเนยรกษาและเผยแพรรายการสารเคมททราบวาเปนสาเหตของมะเรง การพการแตกำเนด และ/หรอเปนอนตรายตอระบบสบพนธอนๆ
รายการซงมการปรบปรงเปนรายป ประกอบดวยสารเคมนบรอยรายการทพบในสนคาทใชในชวตประจำวน วตถประสงคของขอเสนอท 65
คอเพอแจงขอมลแกสาธารณชนเกยวกบการสมผสกบสารเคมเหลาน
ขอเสนอท 65 ไมไดสงหามการขายผลตภณฑทประกอบดวยสารเคมเหลาน แตกำหนดใหมการตดคำเตอนบนผลตภณฑ บรรจภณฑ หรอเอกสารทมากบผลตภณฑ
นอกจากน คำเตอนขอเสนอท 65 ไมไดหมายความวาผลตภณฑละเมดมาตรฐานหรอขอกำหนดดานความปลอดภยของผลตภณฑแตอยางใด ทจรงแลว
รฐบาลแคลฟอรเนยมคำรบรองวาคำเตอนขอเสนอท 65 "ไมเหมอนกบการตดสนทางกฎหมายทระบวาผลตภณฑ 'ปลอดภย’ หรอ 'ไมปลอดภย'"
สารเคมเหลานหลายชนดมการใชงานในผลตภณฑในชวตประจำวนมาหลายปโดยไมมการบนทกถงอนตราย หากตองการขอมลเพมเตม เขาไปทhttps://oag.ca.gov/prop65/faqsview-all
คำเตอนขอเสนอท 65 หมายความวา บรษทได (1) ประเมนการสมผสสารและสรปวาการสมผสสารนนเกน "ระดบความเสยงทไมมนยสำคญ” หรอ (2)
เลอกทจะระบคำเตอนตามความเขาใจของตนเกยวกบการมอยของสารเคมทอยในรายการโดยไมมการพยายามประเมนการสมผสสาร

กฎหมายนบงคบใชททกแหงหนหรอไม
คำเตอนขอเสนอท 65 เปนขอกำหนดภายใตกฎหมายของรฐแคลฟอรเนยเทานน คำเตอนเหลานเหนไดทวไปภายในรฐแคลฟอรเนยในสถานการณตางๆ
รวมถงแตไมจำกดเฉพาะรานอาหาร รานขายของชำ โรงแรม โรงเรยน และโรงพยาบาล และบนผลตภณฑหลากหลายชนด นอกจากน
รานคาออนไลนและรานคาทสงสนคาทางพสดยงระบคำเตอนขอเสนอท 65 ทางเวบไซตหรอในแคตตาลอกของตนอกดวย

คำเตอนของรฐแคลฟอรเนยเปนอยางไรเมอเทยบกบขดจำกดของสวนกลาง
มาตรฐานขอเสนอท 65 มกมความเขมงวดกวามาตรฐานของสวนกลางและมาตรฐานสากล มสสารมากมายทตองระบคำเตอนขอเสนอท 65
แตมระดบทตำกวาขดจำกดทตองดำเนนการของสวนกลางหลายเทา ตวอยางเชน มาตรฐานขอเสนอท 65 สำหรบคำเตอนตะกวคอ 0.5 มลลกรม/วน
ซงตำกวามาตรฐานของสวนกลางและมาตรฐานสากลอยางมาก

เหตใดผลตภณฑทคลายคลงกนไมไดระบคำเตอนทงหมด

•
•
•
•

ผลตภณฑทขายในรฐแคลฟอรเนยตองตดฉลากขอเสนอท 65 ในขณะทผลตภณฑคลายคลงกนทขายทอนไมตองตดฉลากน
บรษททเกยวของในการฟองรองขอเสนอท 65 ทกำลงหาขอตกลงอาจจำเปนตองใชคำเตอนขอเสนอท 65 สำหรบผลตภณฑของตน แตบรษทอนๆ
ทผลตผลตภณฑทคลายกนอาจไมจำเปนตองมขอกำหนดดงกลาว
การบงคบใชขอเสนอท 65 นนไมสมำเสมอ
บรษทอาจเลอกไมระบคำเตอนเพราะพวกเขาสรปวา ไมจำเปนตองทำตามขอเสนอท 65 การไมระบคำเตอนบนผลตภณฑไมไดหมายความวาผลตภณฑปราศจากสารเคมในรา
ยการในระดบใกลเคยงกน

เหตใด Toro จงระบคำเตอนน
Toro เลอกทจะแจงขอมลแกผบรโภคใหมากทสดเทาททำได เพอใหผบรโภคสามารถตดสนใจไดอยางมขอมลเกยวกบผลตภณฑทตนซอและใชงาน Toro ระบคำเตอนในบางกรณ
ตามทตนรวามสารเคมในรายการตงแตหนงรายการขนไป โดยไมมการประเมนระดบการสมผสสาร เนองจากสารเคมในรายการไมไดมขอกำหนดขดจำกดการสมผสสารทงหมด
แมวาการสมผสสารจากผลตภณฑ Toro อาจละเลยไดหรออยภายในชวง "ความเสยงทไมมนยสำคญ” แมจะไมมความจำเปนแต Toro กเลอกทจะระบคำเตอนขอเสนอท
65 นอกจากน หาก Toro ไมไดระบคำเตอนเหลาน Toro อาจถกฟองรองโดยรฐแคลฟอรเนย หรอโดยบคคลเอกชนภายนอกทมองหาทางบงคบใชขอเสนอท 65
และตองโทษปรบจำนวนมาก
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การรบประกนของ Toro

การรบประกนแบบจำกดเงอนไข 2 ปหรอ 1,500 ชวโมง
อะไหล

เงอนไขและผลตภณฑทคมครอง
บรษท Toro รบประกนวา ผลตภณฑเพอการพาณชยของ Toro
(“ผลตภณฑ”) ปราศจากขอบกพรองทางวสดหรองานฝมอเปนเวลา
2 ปหรอการใชงาน 1,500 ชวโมง* แลวแตวาสงใดเกดขนกอน
การรบประกนนมผลกบผลตภณฑทงหมด ยกเวนเครองเตมอากาศ
(โปรดดคำชแจงการรบประกนแยกตางหากของผลตภณฑเหลาน)
หากมเงอนไขทใชสทธการรบประกนได เราจะซอมแซมผลตภณฑใหคณโดยไมมคาใชจาย
ซงรวมถงการวนจฉย แรงงาน อะไหล และการขนสง
การรบประกนนเรมตนตงแตวนทสงมอบผลตภณฑใหแกผซอปลกคนแรก
* ผลตภณฑตดตงดวยมเตอรนบชวโมง

คำแนะนำสำหรบการขอบรการตามการรบประกน
คณเปนผรบผดชอบในการแจงตวแทนจำหนายผลตภณฑเพอการพาณชยหรอผ
ขายผลตภณฑเพอการพาณชยทไดรบอนญาตทคณซอผลตภณฑมาทนททคณเช
อวามเงอนไขทใชสทธการรบประกนไดเกดขน หากคณตองการความชวยเหลอเกย
วกบการคนหาตวแทนจำหนายหรอผขายผลตภณฑเพอการพาณชยทไดรบอนญาต
หรอคณมคำถามเกยวกบสทธการรบประกนหรอความรบผดชอบ
คณสามารถตดตอเราไดท:
Toro Commercial Products Service Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952–888–8801 หรอ 800–952–2740
อเมล: commercial.warranty@toro.com

ความรบผดชอบของเจาของ
ในฐานะเจาของผลตภณฑ คณเปนผรบผดชอบในการบำรงรกษาและการปรบผลตภณฑ
ตามทกำหนดในคมอผใช การซอมแซมปญหาของผลตภณฑทเกดขนจากการไมปฏบตต
ามการบำรงรกษาและการปรบทกำหนดไมไดรบความคมครองในการรบประกนน

รายการและเงอนไขทไมคมครอง
ขอบกพรองหรอการทำงานผดปกตของผลตภณฑทเกดขนในระหวาง
ระยะเวลารบประกนอาจไมใชขอบกพรองทางวสดหรองานฝมอทงหมด
การรบประกนนไมคมครองสงตางๆ ตอไปน:

•

ขอบกพรองของผลตภณฑซงเปนผลจากการใชอะไหลทดแทนทไมใชของ Toro
หรอจากการตดตงและใชสวนขยายหรอดดแปลงใชอปกรณเสรมและอปกรณทไ
มใชแบรนด Toro

•

ขอบกพรองของผลตภ ณฑซงเปนผลจากการไ มปฏบตตามการบ
ำรงรกษาและ/หรอการปรบทแนะนำ

•

ขอบกพรองของผลตภณฑซงเปนผลจากการใชงานผลตภณฑในทางทผด
การละเลย หรอไมใสใจ

•

อะไหลทสกหรอจากการใชงานตามปกตไมใชขอบกพรอง
ตวอยางของอะไหลทสกหรอหรอใชงานไปในระหวางการใชงานผลตภณฑตามปกต
รวมถงแตไมจำกดเพยง ผาเบรกและแผนรองเบรก แผนคลตช ใบมด ใบมดพวง
ลกกลงและแบรง (มซลหรออดจาระบ) ใบมดลาง หวเทยน ลอเลอนและแบรง
ลอยาง ตวกรอง สายพาน สวนประกอบหวสเปรยบางอยาง เชน ไดอะแฟรม
หวฉด มเตอรการไหล และเชควาลว

•

ขอบกพรองทเกดจากอทธพลภายนอก รวมถงแตไมจำกดเพยงสภาพอากาศ
หลกปฏบตในการจดเกบ การปนเปอน การใชเชอเพลง นำหลอเยน นำมนหลอลน
สารเตมแตง ปย นำ หรอสารเคมทไมผานการรบรอง

•

ขอบกพรองหรอปญหาดานประสทธภาพเนองจากการใชเชอเพลง (เชน เบนซน
ดเซล หรอไบโอดเซล) ทไมเปนไปตามมาตรฐานอตสาหกรรมทเกยวของ

•

เสยงรบกวน การสนสะเทอน การสกหรอและฉกขาด และการเสอมสภาพตามปกต
“การสกหรอและฉกขาด” ตามปกตรวมถงแตไมจำกดเพยง
ความเสยหายตอเบาะทนงเนองจากการสกหรอหรอขดขด สทหลดลอก
สตกเกอรหรอหนาตางทมรอยขวน

อะไหลทมกำหนดการเปลยนตามการบำรงรกษาทกำหนดมการรบประ
กนตามระยะเวลาจนถงกำหนดการเปลยนทดแทนของอะไหลดงกลาว
อะไหลทถกเปลยนทดแทนตามการรบประกนนมความคมครองตามระยะเวล
าการรบประกนเดมของผลตภณฑ และกลายเปนทรพยสนของ Toro Toro
จะเปนผตดสนใจสดทายวาจะซอมแซมอะไหลหรอชดเดม หรอเปลยนทดแทนให Toro
อาจใชอะไหลทผานการผลตใหมมาซอมแซมภายใตการรบประกน

การรบประกนแบตเตอรชนดคายประจไดลกและชนดลเธยมไอออน
แบตเตอรชนดคายประจไดลกและชนดลเธยมไอออนมจำนวนกโลวตตชวโมงรวมตามทกำหนดทสามารถจายไฟไดตลอดอายการใชงาน เทคนคการใชงาน
การชารจ และการบำรงรกษาอาจยดหรอลดอายการใชงานโดยรวมได เนองจากแบต
เตอรในผลตภณฑนเปนวสดสนเปลอง จำนวนการใชงานระหวางรอบชารจจะคอยๆ
ลดลงจนกวาแบตเตอรจะเสอมสภาพโดยสมบรณ การเปลยนแบตเตอรทเ
สอมสภาพเนองจากการใชงานตามปกตถอเปนความรบผดชอบของเจาของ
หมายเหต: (แบตเตอรลเธยมไอออนเทานน): โปรดดขอมลเพมเตมในใบรบประกนข
องแบตเตอร

การรบประกนเพลาขอเหวยงตลอดชพ (ProStripe รน 02657
เทานน)
Prostripe ทตดตงจานคลตชและคลตชเบรกใบมด (Crank-Safe Blade)
ทหมนอยางปลอดภยของแทของ Toro (รวมถงคลตชเบรกใบมด (Blade Brake
Clutch, BBC) + ชดจานคลตช) ซงเปนอปกรณเดมและใชงานโดยผซอคนแรก
ตามขนตอนการใชงานและการบำรงรกษาทแนะนำ จะมการคมครองเพลาขอเหวย
งของเครองยนตหกงอจากการรบประกนตลอดชพ เครองทตดตงแหวนเสยดส,
คลตชเบรกใบมด (Blade Brake Clutch, BBC) และอปกรณดงกลาวอนๆ
ไมไดรบความคมครองจากการรบประกนเพลาขอเหวยงตลอดชพ

เจาของตองรบผดชอบคาบำรงรกษาเอง
การปรบจนเครองยนต การหลอลน การทำความสะอาดและขดเงา การเปลยนตวกรอง
นำหลอเยน และการบำรงรกษาทแนะนำทงหมดเปนการซอมบำรงผลตภณฑ Toro
ตามปกตบางสวนทถอเปนคาใชจายของเจาของ

เงอนไขทวไป
การซอมแซมโดยตวแทนจำหนายหรอผขายทไดรบอนญาตของ Toro
เปนวธเยยวยาทางเดยวภายใตการรบประกนน
บรษท Toro ไมไดเปนผรบผดตอคาเสยหายโดยออม คาเสยหายอนเนองมาจากกา
รผดสญญา หรอคาเสยหายจากผลสบเนอง ซงเกยวของกบการใชงานผลตภณฑ
Toro ทมการคมครองตามการรบประกนน รวมถงตนทนหรอคาใชจายใดๆ ของ
การจดหาอปกรณทดแทนหรอการซอมบำรงในระหวางชวงเวลาททำงานผดปกต
หรอในชวงทไมไดใชงานเพราะรอการซอมแซมเสรจสนภายใตการรบประกนน ยกเว
นการรบประกนดานมลพษทอางองดานลาง ถาม ไมมการรบประกนทชดแจงอนๆ
การรบประกนโดยปรยายทงหมดเกยวกบความสามารถในการจำหนายไดและความเ
หมาะสมกบการใชงานจำกดเฉพาะตามระยะเวลาของการรบประกนทชดแจงน
ในบางรฐไมอนญาตใหยกเวนคาเสยหายอนเนองมาจากการผดสญญาหร
อคาเสยหายจากผลสบเนอง หรอจำกดระยะเวลาการรบประกนโดยปรยาย
ดงนนขอยกเวนและขอจำกดอาจไมมผลบงคบใชกบคณ การรบประกนนระบสทธตามกฎ
หมายบางอยางของคณ และคณอาจมสทธอนๆ ทแตกตางกนไปในแตละรฐ

หมายเหตเกยวกบการรบประกนดานมลพษ
ระบบควบคมมลพษในผลตภณฑของคณอาจไดรบความคมครองจากการรบประกนอ
นแยกตางหาก ซงเปนไปตามขอกำหนดของหนวยงานคมครองสงแวดลอม (EPA)
ของสหรฐอเมรกา และ/หรอคณะกรรมการทรพยากรทางอากาศ (CARB) ของรฐแคล
ฟอรเนย ขดจำกดชวโมงทกำหนดขางตนไมมผลตอการรบประกนระบบควบคมมลพษ
โปรดดคำชแจงการรบประกนการควบคมมลพษของเครองยนตทใหมาพรอมกบผลตภ
ณฑของคณ หรอระบในเอกสารของผผลตเครองยนต

ประเทศอนๆ นอกเหนอจากสหรฐอเมรกาหรอแคนาดา
ลกคาทซอผลตภณฑ Toro ทสงออกจากสหรฐอเมรกาหรอแคนาดาควรตดตอตวแทนจำหนาย Toro (ผขาย) เพอขอนโยบายการรบประกนสำหรบประเทศ จงหวด หรอรฐของคณ
หากคณไมพงพอใจกบบรการของตวแทนจำหนายหรอไมสามารถขอขอมลการรบประกนได ไมวาดวยเหตผลใดกตาม โปรดตดตอศนยบรการของ Toro ทไดรบอนญาต
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