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Abstract:
It begins by connecting a law of distribution the given system for calculating the feasibility parameters, then it
shows the calculus of the fatique life of the movable element in the tyres self-propelled machine used in
construction. The calculus method of the fatique life for the machine parts rely on the theory of cumulation
phenomena of the fatique faults. By this justification, the whole process is determined; known for the process of
“narrow band” type. For the new generation machines, there is overviewed the technological performances as well
as the designing conditions of its components, that is axes jointed metallic structure, joint mechanism of the
equipment, and the technical solutions used to improve the productivity, durability and the handlingness of the
machine.

1. INTRODUCERE.
In categoria maşinilor autopropulsate de transportat basculabile, pentru constructii – drumuri
(MATBC), sunt cuprinse utilaje performante, precum încărcătoarele pentru manipularea
materialelor (fig.1) şi dumperele pentru şantier( fig.2) care pot transporta materialul în cupă sau
benă.

Fig.1[8]

Fig.2[9]

Pentru aceste utilaje se dau condiţiile de testare pentru tractorul de baza, şi încercarea la
fiabilitate şi durabilitate a subansamblurilor şi structurilor care intră în construcţia lor.
Caracterul miscarii sistemului este in mare parte influientat de procesul de disipare a energiei,
respectiv de fortele de amortizare. Modelul structurii acestor masini, in ipoteza lui Sorokin, arata
ca, fortele de amortizare depind de marimea deformatiei. Deoarece incarcatorele se deplaseaza in

conditii de santier, forta perturbatoare exterioara provenita de la calea de rulare, considerata ca
functie de timp este aleatoare stationara si ergodica. In expresia ecuatiei dinamice de miscare,
apar marimi complexe, raspunsul sistemului y(t) este o functie complexa de variabila reala t, iar
forta perturbatoare X(t) este considerata o marime complexa. Daca se amalizeaza expresia
patratului modulului caracteristicii de frecventa al modelului dinamic care reprezinta regimul
tranzitoriu al constructiei, se constata ca amortizarea sistemului este foarte mica. Aceste sisteme
cu amortizare foarte mica, au proprietati inalte de filtrare, numite „de tipul banda ingusta”, care
lasa sa treaca din spectrul excitatiei numai frecvente apropiate de frecventa proprie de oscilatie a
sistemului. Constructia masinilor de transport basculabile de tip articulat, se comporta ca un
„sistem de banda ingusta” cu proprietati inalte de filtraj. Marimea de iesire a unui sistem oscilant
cu un grad de libertate, excitat de o forta aleatoare stationara, in timpul regimului tranzitoriu, este
un proces nestationar, care prezinta o importanta deosebita pentru aprecierea calitativa a
sistemului si pentru studiile de fiabilitate, in cazul sistemelor cu porniri si opri dese[1]. Ciclul de
lucru la aceste utilaje este format din 4 operatii principale: incarcare, transportul masinii
incarcate, descarcare si transportul masinii fara sarcina. In lucrarea [4] se demonstreaza ca,
procesul de solicitare aleatoriu al masinii se continua permanent pe durata celor 4 timpi care
alcatuiesc ciclul de lucru, in care masinii lucreaza in regim dinamic cu sau fara incartcatura.
2. STRUCTURA MAŞINII CU ŞASIU ARTICULAT.
Aici este prezentată structura încărcătoarelor, deoarece componentele lor principale au solicitări
complexe, şi sunt proiectate şi fabricate la standardele de calitate care asigură maxim de
performanţă pentru orice condiţii extreme de operare. Modulul electronic de control al motorului
are senzorii montaţi atat pe motor cat şi pe maşină. Pe baza informaţiilor culese, la componentele
folosite în condiţii foarte grele, se reduc riscurile de operare, coroziunea şi uzura prematură, şi
se îmbunătăţesc condiţiile de protecţie a mediului.
Axele sunt proiectate să aibe asigurată durabilitatea necesară în toate condiţiile de operare. Axa
din faţă este rigidă, montată la cadru, şi suportă: masa încărcătorului pe roţi şi momentul de
răsucire transmis, valoarea reacţiunilor la roţi din partea solului şi forţele de tracţiune – frânare
pentru operaţiile de încărcare/ descărcare şi transport, cu sau fără sarcină.
Axa din spate este proiectată să oscileze în plan transversal +- 13 grade. Cele 4 roţi ale masinii,
rămân permanent în contact cu solul, asigurând o forţă de tracţiune corespunzătoare şi
stabilitate foarte bună a maşinii.
Sistemul inteligent de frânare IBS ( Integrated Braking System) reduce temperatura uleiului şi
asigură funcţionarea lină a transmisiei . IBS are un impact direct asupra durabilităţii axelor şi în
special a frânării în aplicaţii pe distanţe lungi şi/sau la frânări puternice
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Structura. Proiectarea cadrului articulat a urmărit obţinerea unei durabilităţi sporite a secţiunii
cutiei motorului ( fig.4) şi rigiditatea celor 4 table care alcătuiesc turnul încărcătorului( fig.3).
Construcţia este sudată robotizat. Sudura robotizată îmbină elementele printr-o penetrare
adâncă, şi asigur o excelentă fuziune a materialului de adaos cu cel de bază. Se obţine o
rezistenţă şi durabilitate maximă.
Cadrul din spate. Structura cutiei motorului este prevăzută la capetele din faţă şi spate, cu plăci
care asigură o puternică rezistenţă şi rigiditate la răsucire, şi în special la impact în timpul
lucrului (v. fig.4). Pe platformă se montează motorul, transmisia, axele, sistemul de protecţie al
cabinei ROPS şi alte accesorii .
Articulaţia şasiului( fig.5,b). Distanţa dintre suporţi şi plăcile de jos ale articulaţiei de legătură
este importantă pentru performanţele maşinii şi viaţa componentelor. Această legătura este
proiectată să asigure o excelentă distribuţie a încărcării şi o durată lungă de viaţă a rulmnentului.
Axa din faţă. Capătul cadrului din faţă, asigură o bază solidă de montaj pentru mai multe
elemente principale ale maşinii ca: axa din faţă, braţele de ridicare, cilindrii de ridicare braţe şi
cilindrul de înclinare-basculare cupă. Cele 4 plăci din care este confecţionat turnul, absorb forţele
generate de mişcarea cupei şi răsucirea structurii, la care se adaugă solicitările transmise prin
forţa de tracţiune a roţilor la penetrarea cupei în material.
Mecanismul articulat al echipamentului de încărcare ( fig.5,a) este de tip simplu, proiectat cu
bare Z. El generează o forţă mare de rupere a materialului la un unghi bun de înclinare a cupei,
sau pentru retragerea ei. Se confecţionează din oţel de înaltă rezistenţă care asigură o exploatare
deosebită în frontul de lucru. Senzorii electronici de rotire care sunt montaţi pe ele indică
traiectoriei braţului, şi asigură operatorului un set de informaţii asupra poziţionării cupei în
mişcarea sa în raport cu cabina.
3. INCARCAREA PUNTILOR MOTOARE.
La încărcătoare, se pot distinge două tipuri de probleme care influenţează construcţia punţilor
motoare :
- fenomenele şi încărcările rezultate din deplasarea maşinii şi fenomene care însoţesc
umplerea cupei. Incărcătoarele înving în timpul lucrului următoarele rezistenţe:
- rezistenţe la rulare, datorită deformării solului şi anvelopelei;
- forţa componentă de gravitaţie (în terenuri înclinate)
- forţe de presiune sau de tracţiune.
- Elementele sistemului de acţionare a deplasării unor astfel de maşini, sunt expuse pe
lângă rezistenţele amintite şi la încărcări dinamice, variabile cu diferite amplitudini şi
frecvenţe, dependente de parametrii dinamici şi de rigiditatea sistemului. Aceste
încărcări însoţesc aproape toate operaţiile executate de maşina: pornirea, trecerea cu o
anumită viteză a obstacolelor, deplasarea cu alunecare pe un teren moale, precum şi
procesul propriu zis de lucru. Se prezintă rezultatele unor încercări la încărcătorul L2, de
3mc, mentionate în lucrarea [5].

S-a măsurat încărcarea sistemului de acţionare, cu ajutorul metodei tensometrice, pe axele
care leagă transmisiile principale cu reductoarele roţilor. Pe aceste axe au fost măsurate
momentele totale şi repartizarea lor pe roţile respective şi au fost stabilite momentele provenite
din tensiunile interioare, care apar în anumite imprejurări la acţionarea de tip (4x4).
In figura 7 sunt reprezentate 3 măsurători inregistrate la încărcarea sistemului de deplasare (4x4),
în momentul umplerii cupei pe sol uscat, asfalt şi beton, la coeficienţi maximi de aderenţă.
In figura 7,a , încărcările roţilor din faţă şi cele din spate apar aproape egale; în figura 7,b, rezultă
că încărcările roţilor din faţă sunt mult mai mari; iar în fig.7,c, se constată încărcări mai mari la
roţile din spate. Din înregistrare, rezultă că, vârfurile momentelor sunt cauzate de acţiunea
dinamică (datorată fie neomogenităţii materialului excavat, turaţiei neuniforme a motorului,
etc.). Aceste valori depăşesc uneori capacitatea de aderenţă şi se produce alunecarea roţilor.
Momentele maxime pe roţile din faţă apar la descărcarea totală a roţilor din spate, caz care poate
fi produs de agăţarea lamei cupei. Mfmax = 3Mo max. Momentul maxim la roţile din spate va avea
loc la descărcarea totală a roţilor din faţă M max = 1,5 Mo max, unde momentul Mo max
corespunde pentru repartizarea egală a încărcărilor pe punţi.
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Structura de protecţie ROPS şi cabina.
Protecţia ROPS şi cabina au structura standardizată conform ISO 3471/1994 şi SAE J 1040c
ROPS ( Roll Over Protectiv Structure) , la fel şi ISO 3449/1992 FOPS ( Falling Object Protectiv
Structure). Pentru îmbunătăţirea confortului, prin scăderea vibraţiilor, cabina este montată pe
pufere vâscoase din cauciuc şi amortizare cu ulei siliconic (v. fig.6). Nivelul de zgomot în cabină
este reglementat prin standard 2000/14/EC [8].
4. CARACTERISTICA POTENŢIALĂ DE LUCRU SI BILANŢUL ENERGETIC AL
MAŞINII [5].
In exploatare, comportarea dinamică a utilajului se bazează pe fundamentarea criteriilor de
performanţă în regim real de funcţionare pe ciclul tehnologic de lucru. Bilanţul energetic al
maşinii se analizează pentru (fig.8):
-tractor + echipament care lucrează în regim staţionar cu THM sau TM pentru încărcare cupă;
-tractor + echipament în regim dinamic cu THM sau TM şi mecanism hidraulic de încărcare
(basculare).
Patinarea este dată în funcţie de timpul de încărcare:
-pentru 20% timp de încărcare cupă, patinarea este cuprinsă între 12-60% ;
-pentru 20-30 % timp de încărcare, patinarea atinge 60%.
Pentru regimul tehnologic pe faze patinarea se ia 10-30%. Caracteristica de funcţionare a
motorului în regim dinamic, corespunde pentru puterile consumate de tractor + echipament: la

patinare Pp = f( Fcr), la învingerea rezistenţei globale Pf = ( Fcr, Vt) şi mecanismul hidraulic de
încărcare Pmh= f ( Pe).
Caracteristica de funcţionare a motorului în regim staţionar se ia pentru o patinare de 10-30%,
un coeficient de aderenţă maxim de 0,8-1,1 şi un coeficient de aderenţă pentru lucrul în agregat
tractor + echipament de 0,5-0,7.
In figura 8 este prezentată caracteristica potenţială de lucru ( Pcr) şi bilantul energetic al
tractorului etalon (P = 60 kW), pe care se poate monta echipament de încărcător după [ 5] : a)pentru încărcare staţionară; b)- pentru regim dinamic; I, II- tractor cu THM şi TM; Pmh- puterea
la mecanismul hidraulic; P HT, PM- puterea la HT (hidrotransformator) şi puterea mecanică.
Alte notaţii : Pm – putere motor (la pompă) ; Pcr – puterea critică; Pp – puterea la patinare; pcoeficientul de patinare; Pf- puterea rezistenţei globală la înaintare; Ff – rezistenţa globală.
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5. PERFORMANTELE TEHNOLOGICE ALE INCARCARTOARELE PE PNEURI DE
ULTIMA GENERATIE.
Productivitatea si manevrabilitatea incarcatorului frontal Cat 950H este asigurate prin [8]:
- dispozitivul „ sensing” montat in instalatia hidraulica care creste capacitatea de
ridicare a cupei;
- controlul electro –hidraulic care reduce timpii ciclului de incarcare;
- consistenta puterii motorului in exploatare care asigura conditiile de crestere a
productivitatii si mentenantei;
- varietatea cupelor si uneltelor de lucru, care contribuie si ele la cresterea
productivitatii si mentenantei.
Hidraulica „sensing” la incarcatoare( Lead Sensing Hydraulics). Incarcatorul Cat 950H are
un sistem de detectare (sensing) continut in instalatia hidraulica care ajusteaza automat
conditiile de operare si asigura numai puterea motorului ceruta de curgerea fluidului (debit),
pentru o corectare eficienta a consumului de combustibil in functie de sarcina ridicata in cupa.
Cu noua valva proiectata, de compensare proportionala cu presiunea (Proportional Pressure
Compensation Valve), se implementeaza controlul corectarii peste sistemul de sarcina-ridicare
/coborare si cel al bratului de incarcare / basculare care pot fi operate simultan si fin modelat.
Operatia de lucru, fiind repetabila, se poate asigura prin acest control cresterea productivitatii.
Operatorul trebuie sa notifice usor cresterea rapida a lucrului, astfel incat, acesta sa se faca cu
mai multa forta necesara la actionarea cupei in stiva de material si cu 20% mai multa forta la
ridicarea bratului.

Controller implementat electrohidraulic. Implementarea controlului electrohidraulic, cu
ajutorul controlerullui folosit la incarcatoarele frontale 950H si 966H, asigura operatorului un
raspuns lin si in acelasi timp un control precis la comanda cupei si ridicarea bratului.
Implementarea consolei de control prin intrerupatorul montat in cabina (Forward
Neutral/Reverse), permite alegerea usoara pentru mersul neutru/revers, si o rapida schimbare a
directiei, care ajuta la reducerea timpilor de lucru pe parcursul ciclului. Programarea automata
standard asigura la iesire, flexibilitatea si productivitatea necesara pentru incarcare, si o tinta
precisa a cupei la descarcare la inaltime. Coborarea si asezarea la pozitie a cupei, in mod
automat, este posibila dupa actionarea intrerupatorului balansier amplasat in cabina.
Puterea constanta a motorului. Pe multe masini performante, puterea bruta maxima a
motorului este constanta, iar valoarea medie a puterii nete a motorului este asigurata pentru
lucru, cat si pentru antrenarea altor echipamente precum functionarea aerului conditionat sau a
ventilatorului la sistemul de racire. Motorul Cat C7 are o configuratie electronicizata, care
asigura o putere neta constanta pentru toate regimurile de incarcare la care este supusa masina,
care permite cresterea productivitatii si eficienta folosirii combustibilului.
Sistemul separat de racire. Multe incarcatoare performante, din aceasta clasa de utilaje,
folosesc admisia aerului la sistemul de racire a instalatiei motor + sistem hidraulic, de la o priza
amplasata pe o parte a masinii, astfel incat, evacuarea aerului de racire din motor sa se faca pe la
partea din spate a masinii. Sistemul de racire la incarcatoarele 950H este izolat de
compartimentul motorului printr-un perete confectionat din material nemetalic. Antrenarea
hidraulica a ventilatorului si reglarea vitezei sale de lucru, se face in functie de rezistenta filtrului
de admisie a aerului amplasat pe la partea laterala a masinii si de evacuarea sa.
Rezulta astfel, o eficienta optima a racirii motorului si a instalatiei hidraulice, care scade
consumul de combustibil. Radiatorul de racire are un grad mai redus de colmatare si in plus se
reduce si nivelul de zgomot la operator.
Transmisia planetara cu arbore de putere. Firmele care folosesc transmisii cu arbore automat
de transmitere a puterii folosit la masinile de constructii, isi revendica paternitatea solutiei.
Controlul variabil al turatiei VSC ( Variable Shift Control), este un sistem folosit de Caterpillar,
care asigura calitatea functionarii arborelui si eficienta consumului de combustibil prin reducerea
pierderilor care au loc in interiorul transmisiei in aplicatii concrete, si anume, cand se face
ridicarea turatiei arborelui de putere dar se mentine functionarea motorului la turatii mici.
Controlul redresarii turatiei (Ride Control). Sistemul optional Ride Control asigura
redresarea turatiei, adica intoarcerea motorului la o functionare performanta pe caracteristica de
sarcina, cand masina se deplaseaza pe un teren accidentat. Operatorul poate indica o miscare
rapida pentru functionarea motorului la turatii mari in sarcina, care conduce la scaderea timpilor
de operare ai ciclului si la cresterea productivitatii.
Agregatul de autosapare( Agregate Autodig)[8].Cand se primesc informatii din ambele
sensuri, de la motor si de la echipamentul de sapare, iar operatorul este novice in exploatarea
masinii, optional se poate folosi agregatul de comanda pentru autosapare, care asigura in regim
total automat conditiile de lucru pentru procesul de incarcare al cupei.
Confortul operatorului consta in posibilitatea ajustarii suspensia cu aer, care regleza pozitia
scaunului si a suportului de cap, in timpul operarii masinii. Se obtine un confort sporit de lucru
pe timpul manipularii masinii pe durate lungi de timp. In plus, se poate ajusta si pozitia coloanei
de directie a masinii in functie de configuratia operatorului.
Optional, se poate obtine prin comanda electronica, o functionare lina a transmisiei automate.
Cu transmisia automatizata electronic, se poate alege usor viteza optima de lucru pentru
conditiile de transport ale masinii, iar cuplarea arborelui automat se face lin si fara socuri marind
confortul. Cand masina urca sau coboara o panta, sau la operarea incarcaturii, transmisia
automata se poate trece pe comanda manuala a arborelui de putere folosind un intrerupator
manual amplasat la bord.
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La incarcatoarele 950H si 966H, eficienta consumului de combustibil este asigurata de[8]:
- Tehnologia ACERT folosita la motoarele Caterpillar;
- Softwarea sistemului de management al motorului cand lucreaza fara incarcatura
EIMS (Engine Idle Management System);
- Cererea ventilatorului (On Demand Fan);
- Controlul variatiei turatiei arborelui VSC (Variable Shift Control);
- Roata libera existenta la statorul convertizorului de cuplu FWSTC (Free Whell Stator
Torque Converter);
- Sistemul de detectare proportional cu debitul hidraulic la Caterpillar.
Economia de combustibil realizata cu tehnologia ACERT. Testul economiei de combustibil la
masinile Caterpillar se bazeaza pe Tehnologia ACERT, care permite o reducere de 3-5% fata de
tehnologiile curenta folosite la celelalte sisteme de injectie ale motoarelor. Economia de
combustibil este in relatie directa cu legatura dintre controlul electronic si conditiile de lucru
monitorizate: sistemul de management al aerului si distributia sistemului de injectie, care
pulverizeaza combustibilul numai atunci cand este necesar.
Sistemul de management al motorului cand lucreaza fara incarcare ( EIMS) maximizeaza
eficienta consumului de combustibil la reglarea vitezei la mersul fara incarcatura in cupa pentru
necesitatile aplicatiei;
Cererea ventilatorului. Nivelul de temperatura la sistemul de racire, la uleiul transmisiei, la
uleiul hidraulic si a variatiei aerului admis, sunt constant monitorizate pentru reglarea vitezei la
ventilatorul de racire. Controlul vitezei ventilatorului inseamna eficienta consumului de
combustibil.
Pe panoul din figura 10, sunt indicate urmatoarele notatii privind regimul de lucru[8]:
1- Controlul variatiei vitezei arborelui VSC, care inseamna calitate si eficienta a consumului
in aplicatii, si cresterea turatiei arborele de putere al transmisiei la turatii reduse ale
arborelui cotit al motorului;
2- Simbolul ISO pentru eficienta consumului de combustibil;
3- Modul economic, folosit in special pentru incarcare – transport in aplicatii drumuri;
4- Modul agresiv- folosit pentru aplicatii de transport a incarcaturii in spatii inguste;
Roata libera a statorului la convertizorul de cuplu ( FWSTC). Se foloseste pentru efiencitizarea
functionarii trenului de rulare la operatii de incarcare-transport care contribuie in mod direct la
eficienta consumului la 950H.
Controlul vibratiilor[8]:
- vibratiile masinii sunt controlate asigurand eficienta conditiilor de lucru ale
operatorului si cresterea productivitatii;
- Cat 950H are sistemul de reducere al vibratiilor, proiectat de la pamant in sus, astfel
incat, sa asigure multe trasaturi caracteristice standardizate si optionale;
- oscilatiile axei din spate urmaresc conturul terenului, astfel incat permite cabinei sa
stea ferm pe pozitia sa;

-

cabina este atasata la cadru cu ajutorul unei suspensii care reduce socurile si
incarcarile transmise de la pamant (v. fig.6);
- legatura articulatiei este echipata cu doua supape de neutralizare miscarii care permit
controlul precis de la un cadru la celalalt al sasiului;
- in timpul transportului, cilindrii basculeaza cupa incet, astfel incat, limiteaza
pozitionarea incarcaturii izoland transmiterea vibratiilor la masina;
Sistemul de mentenanta proprie a incarcatorului permite un control al cheltuielilor si obtinerea
unor costuri mici de operare, care se obtin prin asigurarea service-ului.
Stabilitatea incarcatoarelor stivuitoare pe roti cu pneuri.
S-au ales incarcatoarele stivuitoare Gehlmax model KL 168, KL 178, KL 278, KL 498 si KL
498 Tele care au certificat de stabilitate a masinii, conform DIN 8313, pentru bascularea si
operarea capacitatii cupei sau pentru manipularea paletelor cu ajutorul furcilor[10]. Modelele
KL 158 si KL 398, detin certificat de stabilitate a masinii conform normelor EN 474-3/1996 si
EN 474-4/1996[10].
Capacitatea de operare permisa in conditii variate de teren, este exprimata in functie de tipul
echipamentului folosit (cupa sau furca), de capacitatea de basculare si operare a incarcaturii
exprimata in %. Sarcina transportata fiind mai mica, in cazul in care profilul drumului este
accidentat sau pentru regimuri dinamice intense de transport, caracterizat prin demarari si
franari repetate sub sarcina.
Tabelul 1 [10].
Capacitatea de operare permisa cu cupa in conditii variate de teren
Teren
Basculare incarcatura, in %
- accidentat
50%
- compact, neted
80%

Coeficient S=
2
1,25

Tabelul 2 [10].
Capacitatea de operare permisa cu furca in conditii variate de teren
Teren
Basculare incarcatura, in %
Coeficient S=
- accidentat
60%
1,67
- compact, nivelat
80%
1,25
Schemele cu ajutorul carora se determina sarcinile posibile de ridicat, pentru masina echipata
cu cupa sau furca, iau in considerare: bascularea incarcaturii, capacitatea de transport in teren, si
respectiv, starea de dotare tehnica a masinii, care se refera la:
a) masina standard, cu pneuri simple sau duble, cu contragreutate, sau cu pneuri lestate cu apa
(la modelele KL 158, KL 168, KL 178);
b) masina standard echipata cu pneuri lestate cu apa/contragreutate, sau masina echipata numai
cu pneuri lestate cu apa (la modelele KL 278, KL 398, KL 498 si KL 498 Tele). In urma
determinarii prin calcul a stabilitatii masinii si a verificarii incarcarilor prin masuratori, au
rezultat sarcinile posibile de ridicat si transportat, pentru urmatoarele 4 cazuri de lucru, si
anume[10]:
Cazul 1: brat ridicat in pozitie joasa- cu directie articulata;
Cazul 2: brat ridicat in pozitie orizontala- cu directie articulate;
Cazul 3: brat ridicat in pozitie joasa- cu directie dreapta;
Cazul 4; brat ridicat in pozitie orizontala- cu directie dreapta.
In cazurile analizate mai sus, masina lucreaza cu echipament de cupa sau furca, pentru care se
considera, bascularea incarcaturii si transportul in teren accidentat, sau in teren neted nivelat,
cand se amplifica cu un coeficient de siguranta S din partea denivelarii drumului.
La incarcatoarele articulate pe pneuri cu brat telescopic (model KL 498 Tele), sunt necesare a fi
analizata 6 cazuri specifice de lucru si anume[10]:

Cazul 1: brat telescopic ridicat in pozitie joasa – cu directie articulata;
Cazul 2: brat telescopic ridicat in pozitie orizontala – cu directie articulata;
Cazul 3: brat telescopic in pozitie orizontala extins- cu directie articulata;
Cazul 4: brat telescopic ridicat in pozitie joasa- cu directie dreapta (ultima basculare);
Cazul 5: brat telescopic ridicat in pozitie joasa- cu directie dreapta ;
Cazul 6 : brat telescopic orizontal pozitie extinsa- cu directie dreapta.
Pentru siguranta masinii, la deplasarea cu sarcina in teren accidentat, incarcarea dinamica
maxima care va actiona asupra masinii, ia in considerare un coeficient S=2. Pentru deplasare in
teren compact nivelat, coeficientul este S= 1,25, adica, regimul pentru demarare –franare in
timpul transportulu. Astfel, se asigura stabilitatea necesara masinii in conditii de siguranta,
eliminand riscul rasturnarii ei. La deplasarea incarcatorului in teren accidentat incarcat cu paleti,
coeficientul de siguranta se ia S=1,67, iar pentru teren compact nivelat, S=1,25, in conformitate
cu valorile indicate in tabelele 1 si 2.
Valorile calculate pentru transportul incarcaturii cu masinile KL 498 si KL 498 Tele, corespund
cand aceastea lucreaza echipate standard, sau cu pneuri lestate cu apa fara contragreutate. Cele
mai mari sarcini transportate cu cupa sunt de 4155kg (iar cu furca de 2858 kg). Ele corespund
pentru incarcatorul KL 498, cand se deplaseaza cu sarcina plasata la o inaltine mica fata de sol
de numai 150 mm, pentru siguranta. Schema din figura 11, sta la baza eliberarii certificatului de
stabilitate al modelului KL 278 echipat cu cupa conform DIN 8313.

Fig.11[10].
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