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  TILL FÖRAREN                    

 
 
 

Den här boken är avsedd som stöd och vägledning för dig, som använder LM Trac 385 redskaps-
bärande miljövårdsmaskin. Boken innehåller detaljerade bruks-, kör- och serviceanvisningar. Utför 
serviceåtgärderna enligt programmet för intervallservice och gör det dagliga underhållet till en vana. 
Detta är båda för din och maskinens bästa. 
 
Service och reparationer som inte nämns i den här boken, kräver specialverktyg och exakta måttupp-
gifter. Vid behov av denna service vänd dig med förtroende till utbildad servicepersonal. De är 
beredda att ge dig nödvändig service. 
 
Använd endast LM Trac originalreservdelar. De är anpassade till maskinens konstruktion och 
möjliggör bästa möjliga maskinfunktion samtidigt som du spar både tid och pengar och din maskin får 
en längre livslängd. Beställ reservdelar efter de anvisningar som finns före bildförteckningen över 
reservdelar. 
 
Då Oy LAI-MU Ab kontinuerligt utvecklar sina produkter, förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i 
konstruktionen utan att meddela det i förväg. Därför kan någon enstaka detalj i din maskin avvika från 
uppgifterna i den här boken. 
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TILLVERKNINGSNUMMER
 

     

TRACML
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SÄKERHETS-  OCH HANTE-
RINGSFÖRESKRIFTER 
 
LM TRAC 385  redskapsbärare är 
konstruerad med hänsyn till säker-
hetsbestämmelserna i Europa. 
I det följande behandlar vi allmänna 
säkerhetssynpunkter som föraren bör 
ta hänsyn till. 
 

 
 Låna inte ut maskinen till någon 

som är ovan att använda den. Ut-
lånaren är ansvarig för de skador 
som maskinen eventuellt orsakar åt 
annan person. 

 
 Se till att barn inte ensamma vistas i 

förarhytten eller i maskinens närhet 
då den är igång. 

 
 Skjutsa inte andra människor 

med maskinen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se till att ljus och reflektorer är i 

ordning. Se också till att körljuset är 
rätt inställt. 

 
 Kör inte med maskin, som är ur 

funktion. Utför behövliga service- 
och reparationsåtgärder i tid.  

 
 Starta aldrig maskinen i slutet 

utrymme. Avgaserna kan orsaka 
en allvarlig olycka.   

 

 

 

 

 

 
 
 

   



- 6 - 

 

 När du startar maskinen för att 
köra eller använda redskap, för-
vissa dig om att inte någon eller 
någonting som kan skadas, finns i 
närheten.  

 
 OBS! Starta inte maskinen stå-

ende bredvid den. 

 
 Starta inte motorn innan du sitter i 

hytten. 

 
 Använd alltid passande klädsel,                     

allra helst skyddsoverall. Undvik 
lösa,  fladdrande kläder.    

 
 
 

 Sänk ner upplyft redskap och 
stoppa motorn efter avslutat arbe-
te. Gör på samma sätt när du ren-
gör  eller servar maskinen. 

 
 Stoppa alltid motorn eller koppla 

på parkeringsbromsen, innan du 
lämnar förarhytten. 

 
 Stoppa motorn, när du fyller på 

bränsle. Rökning och uppgörning 
av öppen eld är förbjudna vid på-
fyllning av bränsle. 

 Utför bränslepåfyllning utomhus. 
Använd tratt om du tankar direkt ur 
behållare. Torka noggrant upp 
utspillt bränsle. 

 
 
 

 Stoppa alltid motorn när du 
servar eller reparerar maskinen. 

 
 Stoppa alltid motorn även när du 

servar eller reparerar redskap.  
 

 När du reparerar elsystem, lossa 
jordningskabeln från batteriet. 
Lossa jordningen även när du utför 
svetsningar på maskinen.   
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 Öppna inte kylarkorken när 
motorn är igång eller om den är 
het. Vänta tills motorn har svalnat 
och öppna sedan korken i ”första 
position” så att trycket sjunker.  

 
 Hydraulikolja under högt tryck kan 

förorsaka skador vid utsprutning. 
Försäkra dig om att inget tryck före-
kommer i maskinutrustningen, innan 
du öppnar kopplingar.  

 
 
 
 
 
 

 Stig aldrig på maskin, som rullar. 
Stig inte heller av maskinen när 
den rör sig.  

 
 Håll dörrarna alltid stängda när du 

använder maskinen. 
 

 Använd säkerhetsbälte när du kör. 
Utför inte kör- eller arbets-
rörelser utanför hytten.  

 
 Kör alltid maskinen med passlig 

hastighet, då har du full kontroll. 
 
 
 
 
 
 
 

 När du startar, tryck på gaspeda-
len sakta. Då undviker du en 
”rivande” start. 

 
 När du kör i ojämn terräng, an-

passa hastigheten till situationen 
för att undvika sönderkörning av 
redskapen.  
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 Undvik alltför branta lutningar och 
vältningsfara på sluttande mark. 
Ändra inte hastighet i sluttningar.  

 
 Undvik att köra maskinen i allt-

för branta sluttningar eller i när-
heten av dem. Var extra försiktig 
vid regn eller när marken annars 
är blöt.    

  
 Håll i ratten eller i sidohandtagen, 

om maskinen välter. 
HOPPA INTE !!!! 

 
 

 

 Takluckan eller den andra dörren 
fungerar som reservutgång. 

  
 Kom ihåg, att maskinens stabilitet 

kan ändras pga redskap eller trans-
porterat material. När du transpor-
terar lass, håll det så nära markytan 
som möjligt. 

 

 

 Håll dig på tillräckligt långt av-
stånd från gropar och akta dig för 
rasningsfara. 

 
 När du kör i en nedförsbacke med 

lass, låt körningstransmissionen 
bromsa. Undvik att minska på 
hastigheten genom att trycka på 
bromspedalen.  
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 Fäst inte draglinan så högt upp, 

att maskinen kan välta vid bog-
sering.   

 
 

 När du använder redskap, följ 
noggrant deras bruks- och säker-
hetsanvisningar.  
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ALLMÄN PRESENTATION 
 
LM TRAC 385 är en redskapsbärare. 
Det finns anledning för föraren att ur 
effektivitetssynpunkt ordentligt sätta 
sig in i maskinens funktionsprinciper. 
Dra nytta av maskinens speciella 
egenskaper. På det sättet når man 
både kvantitativt och kvalitativt goda 
arbetsresultat. 
 
LM TRAC 385 är uppbyggd av olika 
basenheter, vilket innebär att service 
och reparationer sker snabbt och 
enkelt. Dieselmotorn Lombardini  
LDW2004 med hydraulpumpar för 
körning och arbete bildar en enhet. 
Denna enhet vilar på gummikuddar, 
varför motorvibrationerna inte leds till 
chassit och upplevs som störande i 
förarhytten. 
Skyddshytten är också fäst med gum-
mikuddar i chassit för att minimera 
bullerskador. Bränsletanken av plast 
är placerad i den främre ramen, 
under hytten.  Påfyllningskorken sit-
ter bakom vänster dörr. Hydraulolje-
behållaren år placerad i främre del av 
bakre ramen och oljenivån kan kont-
rolleras utan att motorhuven öppnas. 
Maskinen har inte separata axlar, 
utan den vänder genom ramstyrning. 
Ramstyrningen är försedd med utbyt-
bara rullager. 

Arbetsredskapen fästs på snabbfäs-
ten eller på motorutrymmet.  
 
Transmissionen är helt hydraulisk, 
vilket möjliggör smidig automatik för 
körning framåt och bakåt. De meka-
niska kopplings-, växel- och gas-
funktionerna sker med hjälp av en 
enda pedal och en snabbväxelom-
kopplare. Pedalläget dvs. diesel-
motorns varvtal, reglerar oljemäng-
den som matas till respektive hjul-
motor. Ju större pedaltryck, desto 
större oljeström och därmed högre 
hastighet. En automatisk bromsver-
kan inträder, då man lättar på kör-
pedalen både framåt och bakåt. 
 
LM TRAC 385 har två hastighets-
områden; lågfartsområde 0-15 km/h 
och högfartsområde 0-30 km/h. Den 
4-cylindriga dieselmotorn driver en 
axialkolvpump med variabelt flöde. 
Hydraulpumpen driver i sin tur hjul-
motorerna, som har två hastighets-
områden. Varje hjul drivs av var sin 
hjulmotor. 
 
Körhastigheten kan ändras steglöst 
inom hela hastighetsområdet. Maski-
nen har kontinuerlig 4-hjulsdrift, vid 
körning såväl framåt som bakåt.  
Hjulmotorerna är seriekopplade, vil-
ket ger maximal drivkraft.  

Arbetshydraulikssystemet skiljer sig 
från de traditionella systemen. LM 
Trac-redskapsbäraren ger driftkraft 
till arbetsredskapen hydrauliskt. Som 
kraftkälla fungerar en axialkolvpump 
med variabelt flöde. Systemet har 
lastavkännande automatik, som reg-
lerar den utpumpade oljemängden 
efter förekommande behov 
 
Maskinen är utrustad med separat 
hydrostatiskt styrsystem. I detta in-
går en sk. sidopump, monterad vid 
dieselmotorn, en hydrostatisk styr-
ventil med ställbar ratt samt 2 styc-
ken styrcylindrar. Dessa är montera-
de mellan främre och bakre chassi-
ramarna. Styrningen fungerar även 
med stoppad motor och verkar då 
som nödstyrning. Vid nödstyrning är 
maskinen relativt tungstyrd. 
 
Maskinen är utrustad med lamell-
bromsar i oljebad som är samman-
byggda med framhjulmotorerna. Des-
sa fungerar som färd- och parke-
ringsbromsar. I praktiken används 
körhydrauliken för uppbromsning av 
maskinen 
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Huvudkomponenter  
1. Motor 
2. Pump, körhydraulik 
3. Pump, arbetshydraulik 
4. Hjulmotor (4 stycken) 
5. Styrventil (Orbitrol)  
6. Chassiled och styrcylindrar 
7. Gaspedal 
8. Styr- och manöverorgan 
9. Redskapsfäste, fram 
10. Redskapsfäste (extra utr.) 
11. Strömuttag, fram 
12. 7-polig släpvagnskoppling 
13. Bränsletank & påfyllning 
14. Hydraulikoljetank 
15. Spolarvätskebehållare 
16. Säkringar 
17. Hydraulikuttag, fram 
18. Hydraulikuttag, bak 
19. Huvudströmbrytare 
20. Hyttens luftintag  
21. Inkoppling av motorvärmare  
 
 
   

 
 
 

TRACML
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Motor 
 

1. Spridare 
2. Insugningsrör 
3. Glödstift 
4. Insprutningspump 
5. Bränslepump 
6. Bränslefilter  
7. Fläkt 
8. Fläktrem 
9. Vattenpump  
10. Termostat 
11. Oljefilter 
12. Oljepåfyllning 
13. Oljemätsticka 
14. Oljetrycksgivare 
15. Oljeavtappning 
16. Ventilation 
17. Växelströmsgenerator 
18. Motorvärmare 
19. Startmotor 
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Redskapsfäste (3-punkt) 
 
1. Lyftarm 
2. Redskapsfäste 
3. Lyftcylinder 
4. Vantskruv 
5. Cylinderhydraulikuttag 

-2 par kopplingar som 
 standard (5a och 5b) 
-1 par som extra utr. (5c) 

6. Motorhydraulikuttag (PTO) 
  - 1 par som standard (6a ja 6b) 
7. Läckagelinje 
8. Eluttag, 12V 
9. Tappar för mekanisk flytläge 
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 Redskapsfäste (A-ram) 
 

1. A-ram 
2. Lyftarm 
3. Lyftcylinder 
4. Stödcylinder 
5. Cylinderhydraulikuttag 

-2 par kopplingar som standard 
-1 par som extra utr. 

6. Motorhydraulikuttag (PTO) 
  - 1 par som standard 
7. Läckagelinje 
8. Eluttag, 12V 
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INSTRUMENT OCH 
MANÖVERORGAN 
1.  Ratt 

2. Spak för rattstångsinställning 
3. Vänster flerfunktionsspak 

* Körriktningsväljare (F , N , R) 
   = framåt / NEUTRAL / bakåt 

* Hastighetsområdets omkopplare 
 (tryckknapp) 
  Låg hastighet 0-15 km/h 
  Hög hastighet 0-30 km/h 

4. Höger flerfunktionsspak 
* Blink ( , ) 
* Ljudsignal 
* Vindrutetorkare 
* Vindrutespolare 
* När / Fjärrljusomkopplare 

5.  Gaspedal 

6.  Bromspedal 

7. Strömbrytare för varningsblink, HAZARD 

8A och 8B. Indikatormoduler 

9. Flerfunktionsmätare, tangenter  

10. Flerfunktionsmätare, bildskräm 

11. Strömbrytare för parkeringsbroms 

12. Huvudströmbrytare 

 
 
13. Tändningslås 

14. Öppningsbar taklucka 

15. Joystick-flerfunktionspak 

16. Omkopplare för redskapens rota-  
 tionsriktning, fram ( , OFF, ) 

17. Steglös justering för framred- 
      skapens rotationshastighet  

18. Manövrering av cylinderhydraulik 

19. Strömbrytare för huvudstrålkastare  

20. Körprogrammets omkopplare 

21. Cigarrettändare, 12V 

22. Strömbrytare för arbetsljus 

23. Max körhastighetskontroll 

24. Strömbrytare för roterande  
 varningsljus 

25. Motorns NÖDSTOP  

26. Innebelysning 

27. Strömbrytare för fläkt (0,1,2,3) 

28. Värmereglage, vattenventil 

29. Handgas 

 
 

30. Strömbrytare för eluttag fram 

31. Tryckknapp för eluttag fram 

32. Säkerhetsbälte 

33. Motorhuvens låsanordning 

34. Belysning, motorrum 

35. Manöver för tilläggscylinder- 
 hydraulik, fram (extra utr.) 

36. Manöver för bakre redskapsfäste  
 och bakcylinderhydraulik (extra) 

37.Yttre manöver för bakre redskaps- 
 fäste (extra utr.) 

38. Omkopplare för redskapens rota-  
tionsriktning, bak ( , OFF, )       
 (extra) 

39. Strömbrytare för sitsvärmare(extra) 

40. Omkopplare för handkörning (extra) 

41. Manöverspak för handkörning 
 (extra) 

42. Strömbrytare för luftkonditio-  
  nering + indikator (extra) 

43. Radiokassettspelare (extra) 
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FUNKTION FÖR INSTRUMENT 
OCH MANÖVERORGAN 
 
1. Ratt 
 

Viktigt! 
Då ratten är vriden i ändläge får den 
inte hållas konstant i detta läge, utan 
man måste lätta på greppet. Då 
undviks skador på övertrycksventilen. 

 
2. Justering för rattstångsinställ- 

ning 
 

Rattstången kan justeras i både 
lodrät och vågrät riktning. När juster-
spaken trycks ner, kan man luta 
rattstången och när spaken dras upp 
kan rattstången justeras lodrätt. 

 
3. Vänster flerfunktionsspak 
 

* Körriktningsväljare, framåt/bakåt 
 

Spak med 3 position (F,N,R) 
  (F) – Spaken fram   =  körning framåt 
  (N) – Spak i mitten  =  NEUTRAL 
  (R) – Spake bak  =  körning bakåt 
 
Instrumentpanelens signalljus in-
formerar om vald körriktning. 

Vid backningsläge fungerar även 
backningssummern. 
Startspärr: 
Motorn kan inte startas med 
riktningsväljaren i läge fram eller 
back (=”växel isatt”). Ställ spaken i 
mittläge (NEUTRAL) för att starta 
motorn. Motorn kan också startas 
med ”växel isatt”, förutsatt att 
parkeringsbromsen (11) är 
påkopplad.   

 
* Val av hastighetsområde 

Maskinen har två hastighetsom-
råden; 0-15 km/h (lågfart) och 0-30 
km/h (högfart). 
Hastighetsområde väljs genom att 
trycka på knappen i ändan av 
spaken. Vid tryckning ändras has-
tighetsområdet från lågfart till hög-
fart. Vid en ny tryckning ändras 
hastighetsområdet från högfart till 
lågfart. 
Anm !!! Val av hastighetsområde 
kan ske då maskinen rör sig myc-
ket sakta (gångfart). 
Maskinen behöver alltså inte stop-
pas helt för val av hastighetsom-
råde. 
 

Indikatorlampan (8B3) i modulen 
visar inkopplad höghastighet.  

4. Höger flerfunktionsspak 
 

* Blink ( , ) 
 Spak bakåt = höger blink 
 Spak framåt = vänster blink 
 
* Ljudsignal 

Fungerar när knappen på spaktop-
pen trycks in. 

 
* Vindrutetorkare 

Fungerar när inre hylsan i spaken 
vrids. Torkare med 2 hastigheter. 

0 – Stop 
J – Stop 
I – Långsam torkare 
II – Snabb torkare 

 
* Vindrutespolare 

Fungerar när yttre hylsan i spaken 
trycks mot ratten.  

 
* Omkopplare för när- och fjärrljus 

Fjärrljusen kopplas på när spaken 
dras up. Närljusen kopplas på när 
spaken dras up på nytt.  
I indikatormodulen finns en lampa 
som tänds när fjärrljusen är 
påkopplade (8B2). 
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5. Gaspedal 
 

Med gaspedalen justeras dieselmo-
torns varvtal, och maskinens hastig-
het (körpedal). Ju mer man trycker på 
gaspedalen, desto fortare går maski-
nen, förutsatt att körriktningen är vald 
framåt eller bakåt.  
(Man kan också ställa in motorns 
varvtal med handgas nr.29). 

 
6. Bromspedal 
 

Våta skivbromsar med hydraulisk 
servo på framhjulen.  

 
7. Brytare för varningsblinkers +  
    indikatorlampa (HAZARD) 
 

Indikeringslampan visar, att varnings-
blinken är påslagen. 

8A. Modul för indikatorlampor 
 

STOP

1

5 6 7 8

2 3 4

  
A1 - Kylarvattnets temperatur 
A2 - Motoroljans tryck 
A3 - Hydraulikoljans nivå 
A4 - Returfilter till hydrauliken  

(tilltäppning) 
A5 - Laddning; ljuset bör slockna 

efter att motorn har startat 
A6 - Motor luftfilter tilltäppning 
A7 - Centralvarning + summer 
A8 - Mellantryckets filter  
  (tilltäppning) 

8B. Modul för indikatorlampa 
 

1

5 6 7 8

2 3 4

 
B1 - Blinkljus 
B2 - Helljus 
B3 - Högfartområdet 
B4 - Körriktning FRAMÅT 
B5 - Parkeringsbroms 
B6 - Förvärmning 
B7 - Inte i bruk (ledig) 
B8 - Körriktning BAKÅT 
 
 

Se indikatorlampornas funktioner på 
nästa sidan; 
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Indikatorlampornas funktioner: 
 
A3 indikeringslampan visar att hyd-
raulikoljenivån är vid underkanten av 
nivåglaset (fyll på hydraulolja och 
kontrollera möjliga läckor !!). 
 
A6 indikeringslampan tänds om 
motorns luftfilter är tilltäppt. Stoppa 
motorn och byt filtret.  
”Alarm” (A7) försvinner, när det 
tilltäppta filtret är bytt. 
 
A7 indikeringslampan fungerar som 
ett centralalarm och har följande 
funktioner; 
 A1 - Kylarvätskans temperatur 
 A2 - Motorns oljetryck 
 A3 - Hydraulikoljans nivå 
 A4 - Tilltäppt returfilter 
 A6 - Tilltäppt luftfilter 
 A8 - Tilltäppt mellantrycksfilter 
 
Centralvarningsljuset börjar blinka 
och summern ger ljudsignal, ifall ett 
fel har uppstått i någon av tidigare 
nämnda funktioner. Ifall till exempel 
motorns temperatur stiger över det 
tillåtna värdet, tänds A1 och A7 börjar 
blinka, samtidigt som summern ger 
ljudsignal. Stoppa motorn omedelbart 
och ta reda på orsaken till alarmet.  
 

Centralvarningen (A7) aktiveras först 
efter det att motorn har startat (efter 
det att generatorn har börjat ladda)   
 
B3 visar att höghastighets området är 
inkopplat. Indikatorlampan tänds för 
ett ögonblick vid start av motorn 
(visar självdiagnos av körhydrau-
likens pump)  
 

 
9. Flerfunktionsmätarens tangenter, 
    VDO D´MAC    

 

 
Mätaren har programmerats med 
förutbestämda funktioner. Med 
tangenterna väljs de funktioner som 
man vill följa (se punkt 10. Alla 
funktioner kan inte visas samtidigt. 
Med tangenterna utförs val av vissa 
förutbestämda funktionsgrupper.  

Tangenternas funktion; 
 

 
Byte av huvud display 

 
Byte av under display 

 
Användes inte 

 
Kvittering / Nollställning 

 
Efter det att motorn startat, utför 
mätarpanelen en begynnelsetest (alla 
funktioner syns i displayen), varefter 
mätaren återgår till SAMMA originala 
visning.  
Genom att trycka på tangenterna för 
huvud- och underdisplay, kan man 
välja funktionsgrupper. Med kvitte-
ringstangenten kan man t.ex. nollstäl-
la trippmätare.    
 
De grupper som kan visas, förklaras i 
följande funktionsschema. Genom att 
trycka på tangenten för huvuddisplay 
kan man välja nästa displaygrupp. 
Den så kallade aktiva funktionen syns 
innanför en blinkande ram. Byte av 
aktiv funktion sker via tangent för 
underdisplay (gäller ej alla grupper).   
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TANGENTFUNKTIONER; 
 
Start av motorn  
BEGYNNELSEDISPLAY: 
 - VARVTALSBALK (VISAS ALLTID) 

 
VARVTAL (1/min) ELLER 
HASTIG-HET (km/h) (BALK + 
SMÅ SIFFROR) 

 - BRÄNSLEMÄNGD (BALK) 
 - MOTORTEMPERATUR (BALK) 
 - KÖRTIMMAR (TOTALT) 

 
1. TRYCK   DISPLAY 1. 
 - VARVTALSBALK 
 - VARVTAL ELLER HASTIGHET 
 

BRÄNSLEMÄNGD  
(BALK)    

 
 - MOTORTEMPERATUR 

 
2. TRYCK   DISPLAY 2. 
 - VARVTALABALK 
 - VARVTAL ELLER HASTIGHET 
 - BRÄNSLEMÄNGD 

MOTORTEMPERATUR 
ELLER HYDR.OLJE- 
TEMPERATUR, ºC 

(BALK + SMÅ SIFFROR) 

 
 

3. TRYCK   DISPLAY 3. 
 - VARVTALSBALK 
 - VARVTAL ELLER HASTIGHET 
 - BRÄNSLEMÄNGD 

- MOTORTEMP. ELLER HYDR.OLJETEMP. 
 

LADDNINGSSPÄNNING, V  
(SMÅ SIFFROR) 

  

4. TRYCK   DISPLAY 4. 
 - VARVTALSBALK 
 - VARVTAL ELLER HASTIGHET 
 - BRÄNSLEMÄNGD 

- MOTORTEMP. ELLER HYDR.OLJETEMP. 
 

OLJETRYCK, bar 
(SMÄ SIFFROR)    

 

5. TRYCK   DISPLAY 5. 
 - VARVTALSBALK 
 - VARVTAL ELLER HASTIGHET 
 - BRÄNSLEMÄNGD 

- MOTORTEMP. ELLER HYDR.OLJETEMP. 
 

KÖRTIMMAR ELLER 
TRIPP (NOLL-
STÄLLNING) ELLER 

TOTAL KÖR-STRÄCKA ELLER  
DELTIMMAR (NOLLSTÄLLNING) 
(SMÅ SIFFROR) 

 

6. TRYCK   RETUR TILL 
BEGYNNELSE DISPLAY 

 
 

10. Flerfunktionsmätarens display, 
      VDO D´MAC 
 

2

1

3

4

5

6

78a8c8b8d 9  
 

SYMBOLER: 
1 – DISPLAY, STORA SIFFROR 
2 – DISPLAY, SMÅ SIFFROR 
3 - VARVTALSBALK 
4 - BRÄNSLEMÄNGD 
5 – HYDRAULIKOLJE TEMPERATUR 
6 - MOTORTEMPERATUR  
7 - LADDNINGSSPÄNNING 
8 – ALARM  (se nästa sida) 
9 – MOTORNS OLJETRYCK 

 
Symbolerna anger vilka värden som 
visas i nummer- och balkdisplay. 
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Varningar, flerfunktionspanel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varningstriangeln (8a) börjar blinka vid 
fel i någon av funktionerna i tabellen. 
Dessutom blinkar också andra symbo-
ler enligt tabellen. Rubriken ”DRÖJ”  
anger hur länge det aktuella felet 
kvarstår, innan varningen kopplas på. 
Stoppa maskinen genast och red ut 
orsaken till felet. Utför reparation enligt 
behov. 
ANM !!! Flera varningar kan samlas på 
varandra och varje varning måste kvit-
teras separat. Kvittering sker genom att 
trycka på tangenten kvittering/nollställ-
ning (se punkt 9, sid.20) i minst 5 se-
kunder. 
Varningarna kvitteras i ordningsföljd 
enligt tabellen. Om alltså varning för 
både bränslemängd och laddning har 
aktiverats, blinkar varningen för ladd-
ning först. När varningen för laddning 
har kvitterats, börjar varningen för 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bränslemängd blinka.  
Varningarna upprepas med jämna 
mellanrum, tills orsakerna till varning-
arna har eliminerats. 
 

2

1

3

4

5

6

78a8c8b8d 9

11. Strömbrytare för parkerings- 
   broms + indikatorlampa 
 

Parkeringsbromsen är elektro/hydrau-
lisk. Med strömbrytaren styrs magnet-
ventilen, som styr trycket för brom-
sarnas hydraulikolja till framhjulen. När 
motorn är igång, förekommer sk. ´öpp-
ningstryck´ i bromsarna. Med ström-
brytaren för parkeringsbromsen elimi-
neras trycket och bromsen kopplas på. 
Parkeringsbromsen är alltid på när mo-
torn är stoppad, oberoende av bryta-
rens läge.  
Strömbrytarens indikatorlampa tänds 
som tecken på att handbromsen är 
påslagen. Ljuset tänds också i modu-
len för indikatorlampan (8B5). 
   

Anmärkning!! Startspärr: 
Då spaken för val av körriktning 
står i läge FRAMÅT eller BACK, är 
det möjligt att starta motorn, för-
utsatt att parkeringsbromsen är 
påkopplad. 
 
12. Huvudströmbrytare 
 

Huvudströmbrytaren ligger på vänster 
sidan av bakramens framdelen. Huvud-
strömbrytarens nyckel kan vid behov 
avlägsnas då strömmen är frånkopplad.  
Förvara nyckeln i låst förarhytt under 
natten. 

 FUNKTION GRÄNSVÄRDE DRÖJ SYMBOLER 
1. Motorns oljetryck < 0,4 bar 2 sek 8a + 8c + 8d + 9 
2. Laddning < 11,5V eller > 15,0V 20 sek 8a + 8c + 7 
3. Motortemperatur > 100°C 10 sek 8a + 8c + 8d + 6 
4. Hydr. oljetemperatur > 75°C 5 sek 8a + 8c + 8d + 5 
5. Motorvarvtal > 3100 r/min 3 sek 8a + 8b + (1/min) 
6. Bränslemängd < 10 liter 15 sek 8a + 4 
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13. Strömlås 
 

 
 
Läge P = inte i bruk 
Läge 0 = huvudström avslagen, 

kör- och parkerings- 
ljus fungerar, 
stopläge 

Läge I = strömmen påslagen 
Läge II   = manuell förvärmning 
Läge III = start 

14. Öppningsbar taklucka 
 

Takluckan kan öppnas och låsas i 
öppet läge med hjälp av hållaren t.ex. 
för ventilation av hytten.  
Takluckan kan också användas som 
reservutgång. Då måste man ta bort 
saxpinnen från hållaren.  

 
15. Joystick-flerfunktionspak 
 

Frammonterat redskap sänks när 
Joystick spaken förs framåt och lyfts 
när spaken förs bakåt. 
Dubbelverkande cylindrar som kopp-
lats till snabbkopplingarna, manövre-
ras genom att spaken förs i sidled. 

 
16. Val av rotationsriktning för  

 frammonterade redskap,  
 ( , OFF, ), (PTO1) 

 

Rotationsriktning för frammonterat 
redskap väljes meddels en treläges 
strömbrytare. Då brytaren står i sitt 
mittersta läge, är motorhydrauliken 
frånkopplad (läge OFF). Såkallad 
”normalriktning” kopplas på, genom 
att brytaren trycks in på sidan där 
symbolen ligger (tryck till hankopp-
lingen). 

17. Steglös justering av rotations- 
hastighet för frammonterat 
redskap. 

 

Den främre motorhydraulikens olje-
flöde, i bägge riktningarna, justeras 
steglöst med  potentiometer från 0 till 
60 l/min. 
Flödesbehovet beror på vilket red-
skap som användes. Undvik över-
belastning av redskapet, eftersom det 
kan leda till att redskapet skadas eller 
oljetemperaturen blir för hög. 
Redskapets optimala flöde framgår ur 
redskapets egna instruktionsbok.  
 
18. Användning av främre cylinder-  

 hydraulik 
 

Ett redskap som kopplats till den 
främre cylinderhydrauliken, manövre-
ras med tryckknapparna. T.ex. inställ-
ning av ledplogens ena vinge. 

 
19. Brytare för körljus 
 

0 - Frånkopplade 
1 - Parkeringsljus påkopplade 
2 - Körljus påkopplade 

Inkoppling av körljus kräver att ström-
men är påkopplad.  
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20. Val av körprogram 
 

Maskinen är utrustad med en elek-
triskt styrd pump för körhydrauliken. 
Pumpen är programmerad för två 
olika kördiagram, diagram för lätt 
körning och diagram för tung körning.   
Diagrammet för lätt körning lämpar 
sig till körning på mjukt underlag t.ex. 
gräsmattor. Maskinen startar mjukt 
och utan onödiga ryckningar. 
Diagrammet för tung körning är an-
passad till arbeten där ett högt driv-
moment är viktigt genast vid igång-
sättning, t. ex. plogning av snö.  
Då brytaren står i läge OFF, är 
diagrammet för tung körning inkopp-
lat. Då brytaren trycks in på symbol-
sidan, tas diagrammet för lätt körning 
i bruk. 
 
Indikatorlampan i brytaren tänds för 
en kort stund vid start av motorn 
(visar självdiagnos av körhydrauli-
kens pump)  
Red ut felet med hjälp av följande 
tabell, ifall indikatorlampan börjar 
blinka under körning.  
 
 
 

 
 

Antal blinkningar 
Ant. Orsak Konsekvens 
1 internt fel 1 blinkning 
2 internt fel 2 blinkningar 
3 körhastighetens 

pot. felaktig 
reducerad 
körhastighet 

4 ström till bägge 
lindningar 

maskinen rör 
sig inte 

5 bägge körrikt-
ningar aktiva 

maskinen rör 
sig inte 

6 strömstyrka till 
solenoid = 0 

maskinen rör 
sig inte 

7 1A säkring 
felaktig 

maskinen rör 
sig inte 

 

Vid störningstillstånd; 
1-2 Kontakta märkesverkstad 
3-7 Granska funktionens kabel-

dragning. Ifall störningen kvar-
står, kontakta märkesverkstad.  

 
21. Cigarrettändare,  12V 
 

T. ex. mobiltelefonens laddare kan 
kopplas till cigarrettändarens uttag. 
  

Anm!! 12 V spänning 

 
22. Brytare för arbetsljus 
 

0 - Frånkopplade 
1 – Främre arbetsljus 
2 – Främre och bakre arbetsljus 
3 – Bakre arbetsljus 

Inkoppling av arbetsljus kräver att 
strömmen är påkopplad. (Främre ar-
betsljus är extra utrustning). 
 
23. Begränsning av max. hastighet 
 

Maskinens körhastighet kan justeras 
meddels potentiometer, utan att mo-
torns varvtal ändras. Maskinens has-
tighet är största möjliga, då potentio-
metern står i läge (0). Då potentiome-
tern står i läge 10, rör maskinen sig 
inte, fastän gaspedalen trycks nästan 
helt ned.  
Körhastighetens begränsning passar 
för körning med t.ex. slåtterkross. 
Genom att begränsa körhastigheten, 
kan motorns varvtal, och därmed hyd-
raulflödet, ökas i ogynnsamma förhål-
landen 
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24. Brytare för roterande varnings- 
 ljus 

 

Indikatorlampan i brytaren tänds, när 
det roterande varningsljuset kopplas 
till. 
 
25. Motorns NÖDSTOPP 
 

Motorna kan stoppas från utsidan av 
hytten, genom att trycka på NÖD-
STOPP knappen. Efter nödstopp 
måste knappen vridas i pilens rikt-
ning, innan motorn kan startas på 
nytt. 
 
26. Hyttbelysning 
 

Hyttbelysningens strömbrytare åter-
finns på lampan i hyttens högra över-
kant.  
 
27. Brytare till fläkt (0,1,2,3) 
 

Med vridströmbrytaren kan man välja 
mellan 3 olika hastigheter, samt stop-
pa fläkten (0-läge). 
 
28. Reglering av hyttvärme 
 

Hyttens temperatur regleras med 
vattenventilen.  

A = ÖPPEN (värme påkopplad) 
Z = STÄNGD (värme bortkopplad) 

29. Handgas 
 

Med handgasen väljs motorns varvtal 
manuellt. 
Justera motorns varvtal genom att 
trycka in knappen på reglaget och 
samtidigt dra ut reglaget tills önskat 
varvtal har uppnåtts. Motorns varvtal 
kan finjusteras genom att vrida på 
reglaget. 
ANM!! Ifall Du lämnar maskinen med 
motorn på högre varvtal än tomgång, 
se till att parkeringsbromsen är in-
kopplad. 
 

SÄNK MOTORNS VARVTAL TILL 
TOMGÅNG, INNAN DU KOPPLAR UR 
HANDBROMSEN. 
 
30. Brytare till främre strömuttag 
 

Strömmen kopplas till det främre 
strömuttaget med denna brytare. 
Ström kopplas till uttagets pol nr 54.  
 
 Främre strömuttag, koppling; 
 54 – Ström från brytare 30 och 31 (+) 
 54g – Kont. ström från strömlås (+) 
 31 – Jord (-)  
 
31. Brytare till bakre strömuttag 
 

Tryckknappen är monterad parallellt 
med brytare nr 30. 
 

32. Säkerhetsbälte 

 
33. Lås för motorhuv 
 

Öppna låset och lyft samtidigt upp 
motorhuven. Se till att stödet för 
motorhuven är ordentligt på plats, 
innan Du utför t.ex. motorservice. 

 
34. Motorrummets belysning 
 

Avbrytaren återfinns på lampan.  

 
35. Användning av främre extra cylin- 

 derhydraulik (extra utrustning) 
 

Genom att vrida rullen framåt eller 
bakåt, styrs redskap som kopplats till 
främre extra cylinderhydraulikens 
snabbkopplingar. 

 
36. Manöverspak för bakre 3-punktslyft  
   och cylinderhydraulik (extra utrustn.) 
 

Redskapet sänks genom att joystick 
spaken förs framåt/ nedåt och lyfts 
genom att spaken förs bakåt. Cylin-
der som kopplats till de bakre snabb-
kopplingarna, styrs genom att föra 
spaken till vänster eller höger.  
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37. Utvändig manöver för bakre 3- 
 punkslyft (extra utrustning) 

 

Den bakre 3-punktslytften kan höjas 
och sänkas med denna spak. ANM !!! 
Koppla alltid på parkeringsbromsen, 
innan Du använder den utvändiga 
manöverspaken för 3-punktslyften.   
 
38. Val av rotationsriktning för bak- 

monterade redskap,  
( , OFF, ), (PTO2), (extra utr.) 

 

Rotationsriktning för frammonterat 
redskap väljes meddels en treläges 
strömbrytare. Då brytaren står i sitt 
mittersta läge, är motorhydrauliken 
frånkopplad (läge OFF). Såkallad 
”normalriktning” kopplas på, genom 
att brytaren trycks in på sidan där 
symbolen ligger (tryck till hankopp-
lingen). 
 
39. Avbrytare för uppvärmt förarsäte  

 (extra utrustning) 
 

Använd sätesvärmen endast vid be-
hov. Det är rekommenderat att sätes-
värmen kopplas ur vid kallstart. Sä-
tesvärmen är försedd med termostat 
för att förhindra överhettning. 
Indikatorlampan i brytaren tänds när 
värmen för förarsätet kopplas på. 
 

40. Brytare för val av manuell  
 körning (extra utrustning) 

 

Maskinen kan även köras utifrån ma-
nuellt. Med denna avbrytare väljer man 
mellan normal och manuell körning. 
Normal körning är i bruk då avbrytaren 
är i läge OFF (=riktningsval med väns-
ter spak och varvtal med fotpedal). Ma-
nuell körning är inkopplad då brytaren 
är i läge ON (intryckt på symbolens 
sida).  
 

ANM!!! Innan Du kopplar till manuell 
körning, beakta följande; 

- Välj NEUTRAL läge (spaken i 
mittläge) 

- Motorn bör gå på mycket lågt 
varvtal 

Maskinen kan sätta igång då manuell 
körning kopplas in, om körriktning är 
vald och motorn går på högt varvtal.  
 
41. Manöverspak för manuell körning  

 (extra utrustning) 
 

Maskinen kan köras manuellt framåt 
och bakåt med denna spak. Funktionen 
förutsätter att brytaren 40 är i läge för 
manuell körning (=brytaren i läge ON). 
Maskinen kan även köras på normalt 
vis, fastän manuell körning är vald. 
Körhastigheten är dock mycket begrän-
sad. 

42. Avbrytare + indikatorlampa för  
luftkonditionering (extra utrust.) 

 

Indikatorlampan i brytaren tänds när 
luftkonditioneringen kopplas på. 
 
43. Radiokassettspelare + 
  2 st högtalare (extra utrust.) 
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JUSTERING AV FÖRARSTOL  
 
1. Justering i längdriktning 
 Lyft upp manöverspaken och flyt-

ta sätet till önskat läge. 

2. Justering enligt förarens vikt 
 Avfjädringens styvhet justeras, 

för att passa förarens vikt, genom 
att vrida på vredet. Inställd vikt 
visas i rutan.  

3. Justering av ryggstöd 
Lyft spaken och justera ryggstö-
det till önskad vinkel  

4. Justering av sittdyna 
 Genom att vrida på knoppen, kan 

höjden på sittdynans främre kant 
ändras (sittdynans vinkel). 

 

 
 
 
5. Korsryggsstöd 
 Stödet kan justeras genom att 

vrida på knoppen.  
 

6. Vridning av sätet 
Sätet kan vridas till vänster och 
höger genom att lyfta upp spa-
ken. 
 

7. Avfjädring i längdriktning 
Sätets avfjädring i längdriktning 
koppas på, eller sätet låses, 
meddels spaken.  
 

8. Justering av armstöd 
Höjden på höger armstöd kan 
justeras steglöst genom att lossa 
på två spännskruvar.  
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BRUKS-  OCH 
KÖRANVISNINGAR 
Bekanta dig omsorgsfullt med maski-
nens manöverorgan och funktioner, in-
nan Du startar maskinen. Bekanta dig 
med de anvisningar som ges i denna 
instruktionsbok. Läs även de säkerhets-
föreskrifter som finns i början av boken 
och håll dem i minnet under arbetets 
gång. Granska alltid innan körning att 
ljus, varningslampor, instrument och 
manöverorgan är i skick och fungerar 
klanderfritt även under körning. Utför 
den dagliga servicen enligt serviceprog-
rammet innan Du påbörjar arbetet. 
 
Maskinens användning under 
de första 50 körtimmarna 
 

En smidig användning och varierande 
belastning bidrar till maskinens ekono-
miska och långa livslängd. Fäst särskild 
uppmärksamhet på inkörning av en ny 
maskin, då detta på ett avgörande sätt 
påverkar maskinens livslängd. 
− Värm motor och hydraulik innan 

Du belastar dem. 
− Kör inte motorn på tomgång eller 

under full belastning i längre tid än 
5 minuter. 

− Undvik jämna hastigheter. 
− Undvik snabba inbromsningar och 

byten av körriktning. 
 

 
ANM! Iakttag motorns oljetryck och tem-
peratur under körning. Kontrollera regel-
bundet kylvätske- och smörjoljenivåerna. 
Granska också att skruvar, muttrar och 
slangar är ordentligt åtdragna (hjul, avgas-
serie, axlar, vattenslangar osv.). Drag åt 
vid behov !! 

 
Start, uppvärmning, igång-
sättnig och stopp  
 

Både motorn och den hydrauliska 
transmissionen kräver att föraren är 
uppmärksam på starttemperaturen. Vid 
temperatur under 0°C, rekommenderas 
bruk av motor- och hydrauloljevärmare. 
Både motorn och hydrauloljan måste 
vara varm, innan maskinen sättes i 
arbete. 
 
Start 
 

1.  Ställ riktningsväljarens spak i friläge 
eller dra åt parkeringsbromsen. 

2.  Koppla ur alla hydrauliska och elek-
triska funktioner.  

3.  Koppla på strömmen. Motorns auto-
matiska förvärmning kopplas på, och 
indikatorlampan instrumentpanelen 
tänds. 

 
4.  Efter det att indikatorn har släckts, 

kan motorn startas. Kör inte start-
motorn längre än i 30 sekunder åt 
gången. Släpp strömnyckeln när 
motorn startat. Ifall motorn inte star-
tar, vänta i 30 sekunder, innan Du 
gör ett nytt försök.  

 
Åtgärder under körning 
 

Undvik rusvarv, när motorn är kall.  
 

Kör motorn varm i kalla förhållanden, 
innan Du belastar den tungt. En kall 
motor nöts mera än en varmkörd motor. 
Kör motorn efter start på måttligt varvtal 
i ca. 5 minuter, om yttertemperaturen är 
under 0°C, innan Du belastar den. 
Under den här tiden pumpas trans-
missionsoljan runt av matarpumpen, 
vilket höjer oljetemperaturen. Hyd-
raulsystemet utvecklar ett främmande 
ljud. ifall man försöker sätta maski-
nen i rörelse, innan oljan har uppnått 
arbetstemperatur. Detta beror på att 
kavitation, och kan leda till att pum-
pen skadas. 
ANM! I exceptionellt kalla förhållanden 
bör alltid motorvärmare och hydraulolje-
värmare användas. 
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Undvik att köra motorn på tomgång i 
längre tid än tio (10) minuter.  
 
Ifall motorn körs på tomgång i längre 
tid, kan det leda till motorskador, efter-
som förbränningstemperaturen sjunker 
och förbränningen av bränslet blir ofull-
ständigt. Insprutarna kan bli igentäppta 
eller ventiler eller kolvringar kan fastna.  
 
Igångsättning 
 

−  Välj hastighetsområde med omkopp-
laren: 
1  = lågfart  (0-15 km/h) 
2  = högfart (0-30 km/h) 
(Anm.! Val av hastighetsområde kan 
ske under körning, förutsatt att 
hastigheten är under 5 km/h) 
 

−   Frigör parkeringsbromsen 
 

− Välj körriktning.  
 
ANM! Val av körriktning bör ske med 
motorn på tomgångsvarvtal. 
 

−  Tryck på gaspedalen ⇒ maskinen 
sätts i rörelse. 

 
 
− Stoppa maskinen genom att släp-

pa upp gaspedalen. Då gaspeda-
len släpps, medför detta en auto-
matisk inbromsning med körhyd-
auliken. Det är inte alltid nödvän-
igt att använda bromsarna, för att 
stoppa maskinen.   

− Kontrollera indikatorlampor och 
mätare under körningens gång. 

 
Parkering 
 

− Koppla på parkeringsbromsen.  

− Sänk alla redskap till marken. 

− Stoppa inte motorn genast efter 
det att den varit under belastning, 
utan låt motorns temperatur stabi-
lisera sig genom att låta motorn gå 
i några minuter. 

− Stoppa motorn med strömnyckeln. 
 
Fyll på bränsletanken efter arbetsda-
gens slut för att minimera bildningen 
av kondensvatten i tanken. 

 
 
Användning av hjälpbatteri 
vid start  
 
− Se till att hjälpbatteriet har samma 

spänning som maskinens batteri. 
− Koppla inte ett fulladdat batteri till 

ett urladdat, den kraftiga urladd-
ningen kan leda till en explosion. 

− Koppla hjälpbatteriets pluspol (+) 
till startmotorns pluspol (+) . 

− Koppla sedan in den andra kabeln 
från hjälpbatteriets minuspol (-) till 
chassiet (jordkabel). 

− Efter det att motorn startat, lossa 
först jordkabeln från chassiet, och 
därefter övriga anslutningar. 
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BOGSERING 
 

MASKINEN FÅR INTE 
BOGSERAS !! 

 
 
HUVUDREGEL: 
 
Ifall av skada, får maskinen inte bog-
seras. Om maskinen måste flyttas 
längre sträckor, bör det ske med 
transportflak. 
 
 
 
 
 

ARBETSANVISNINGAR 

 
Allmänt 
 

Körfunktionerna på LM TRAC 385 
redskapsbärare sköts med gaspeda-
len. Genom att trycka på gaspedalen, 
ökas motorns varvtal, varvid körpum-
pens automatik reglerar oljeflödet till 
körmotorerna. Körhastigheten kan 
regleras steglöst inom hela hastig-
hetsområdet vid körning såväl framåt 
som bakåt. Motorns varvtal ligger 
hela tiden i området för största vrid-
moment och minsta bränsleförbruk-
ning (g/kWh).  

 
 
 
Maskinen är försedd med en broms-
pedal, som kan användas på normalt 
sätt. Därtill finns ett separat system 
för att begränsa körhastigheten då 
man kräver ett högt motorvarvtal 
(t.ex. körning med gräsklippare eller 
borste).  
Till redskapsbäraren kopplade red-
skap får sin drivkraft från arbetshyd-
raulikens pump. Maskinen är som 
standard försedd med lastavkännan-
de manöverventiler. Sylinderhydrauli-
kens extra funktioner styrs med sepa-
rata manöverorgan. 
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Inkoppling av redskap 
 

Främre och bakre redskap kopplas till 
fäste av typ Kugelmann eller A-ram.  
Redskapet låses mekaniskt till fästet.   
Drivkraften till redskapet fås från ar-
betshydrauliken, genom att koppla 
redskapets slangar till maskinens 
snabbkopplingar.  
man kan också montera redskap på 
maskinens motorhuv. För detta än-
damål har maskinens ram försetts 
med kraftigt byggda fästen.  

 
 
 
Vid val av redskap bör man beakta 
redskapstillverkarens 
rekommendationer gällande basma-
skinens storlek. Vid användning av 
stora redskap som behöver stor ef-
fekt, bör man se till att basmaskinens 
kylsystem är rent. Ifall maskinen det 
oaktat överhettas, bör belastningen 
minskas, för att undvika överhettning. 
Motorns och hydraulikens livslängd 
blir på detta sätt betydligt längre.  

 

Draganordning 
 

Ifall maskinen är försedd med drag-
anordning, kan därtill kopplas släpa-
de redskap, t.ex. släpvagn. 
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SERVICE 
 

En av de viktigaste förutsättningarna 
för maskinens problemfria funktion är 
en riktig och i rätt tid utförd service. 
 
Servicekostnaderna är små, jämfört 
med reparationskostnader som upp-
står till följd av försummelse. 
 
Den viktigaste underhållsservicen 
är den som föraren själv utför. Till 
dessa arbeten hör smörjning av 
maskinen, samt granskningar och 
justeringar. 
 
Råd gällande service, som ges i den-
na del av instruktionsboken, gäller 
körning under normala förhållanden. 
Vid körning i ogynnsamma förhållan-
den bör serviceintervallerna kortas. 
 
 

Servicearbeten 
 

Utför inte service med motorn i gång. 
 

Rengör maskinen med trycktvätt, in-
nan servicearbeten. 
 

Rengör området kring öppningar och 
kopplingar, före tankning och oljepå-
fyllning. 

 
Kontrollera alltid den gamla oljans 
smutsgrad i samband med byte av 
filter och olja. En stor mängd förore-
ningar, t.ex. ett igensatt filter, kan 
tyda på ett fel, som kräver omedel-
bart ingrepp, för att förebygga större 
skador. 
 

Vid kontroll av oljemängd, skall mas-
kinen stå på plant underlag för att 
nivåglas skall visa rätt nivå. 
 

Granska motoroljenivån dagligen, in-
nan arbetet påbörjas. 
 
Hytten kan tippas framåt för att un-
derlätta service och granskningar. 
Kom ihåg att använda stödet, då Du 
arbetar under upptippad hytt. 
 

 

 
Var speciellt försiktig vid arbete 
med komponenter som är under 
tryck. T.ex. ett hett kylsystem är 
under tryck, fastän motorn inte 
skulle vara igång.  

 
Smörjning 
 

− Rengör smörjnipporna innan 
smörjning. 

 

− Fortsätt att trycka in fett tills det 
överflödiga fettet är rent. 

 

− Torka bort överflödigt fett. 
 

Serviceintervaller 
 

Serviceintervallerna börjar med mä-
tarställning 0. Detta betyder att servi-
ce var 500 timme, utförs vid mätar-
ställning 500h, 1000h o.s.v. 
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SERVICESCHEMA 
 

SERVICEPUNKTER  10 h eller 
dagligen 

50 h eller 
veckovis

125 h
interv.

250 h
interv.

500 h
interv.

1000 h 
interv 

1250 h 
interv. 

1500 h 
interv. 

1750 h 
interv. 

2000 h
interv.

ANM !! 

1.  Kontrollera funktion av indikatorljus X           
2.  Kontrollera motorns oljenivå X           
3.  Kontrollera kylarens vätskemängd och renhet X           
4.  Kontrollera luftfilter, rengör damficka X           
5.  Kontrollera hydraulikoljans nivå X           
6.  Kontrollera vätskemängden i vindrutespolaren X           
7.  Kontrollera åtdragning av hjulbultar (endast första 50h)  (X)          
8.  Rengör hyttens friskluftsfilter  X          

   9.  Rengör bränslesystemets vattenavskiljare  X          
10. Rengör kylarcellen  X          
11. Rundsmörjning   X         
12. Byt motorolja   X         
13. Kontrollera kilremmen för generator & fläkt, spänn vid behov    X        
14. Byt motoroljefilter    X       A 
15. Byt bränslefilter    X        
16. Byt motorns luftfilter    X        
17. Kontrollera däckstryck    X        
18. Kontrollera kylarslangar, byt vid behov    X       A 
19. Kontrollera batteriets vätskenivå    X        
20. Kontrollera mojliga läckage, dra kopplingar och klammor    X        
21. Kontrollera bromsarnas funktion    X        
22. Byt kilrem för generator & fläkt     X       
23. Byt hydraulikens returfilter (2 st)     X       
24. Kontrollera kylvätskans frostbeständighet     X      A 
25. Byt filtret för körhydraulikens mellantryck     X       

10 h eller 
dagligen

50 h eller 
veckovis

125 h
interv.

250 h
interv.

500 h
interv.

1000 h 
interv. 

1250 h 
interv. 

1500 h 
interv. 

1750 h 
interv. 

2000 h
interv.

ANM !! 
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SERVICEPUNKTER  10 h eller 
dagligen 

50 h eller 
veckovis

125 h
interv.

250 h
interv.

500 h
interv.

1000 h 
interv 

1250 h 
interv. 

1500 h 
interv. 

1750 h 
interv. 

2000 h
interv.

ANM !! 

26. Byt kylvätska och rengör kylsystemet      X     B 
27. Rengör hydraulikoljetanken och byt hydr. oljan      X     B 
28. Rengör bränsletanken (tappa av kondensvatten)      X     A 
29. Mät körhydraulikens tryck och justera vid behov      X      
30. Mät arbetshydraulikens max tryck och justera vid behov      X      
31. Kontrollera och rengör spridare      X      
32. Byt hyttens friskluftsfilter      X      
33. Kontrollera generatorn          X  
34. Kontrollera startmotorn          X  
            

10 h eller 
dagligen 

50 h eller 
veckovis

125 h
interv.

250 h
interv.

500 h
interv.

1000 h 
interv 

1250 h 
interv. 

1500 h 
interv. 

1750 h 
interv. 

2000 h
interv.

ANM !! 

 
 
** A = med intervall enligt tabell eller 1 gång per år 
 
** B = med intervall enligt tabell eller 1 gång vartannat år 
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10 timmars service eller 
dagligen 
 
1. Kontroll av indikatorlampor 
 
2. Kontroll av motoroljenivå 
Vid kontroll av motoroljenivå skall 
maskinen stå horisontalt. Oljenivån 
skall ligga mellan markeringarna på 
mätstickan. Om ytterligare olja fylls 
på, skall oljenivån efter påfyllning nå 
upp till övre markering. Avståndet 
mellan markeringarna motsvarar ca. 
1 liter. Kontrollera oljenivån på nytt 
efter några minuter, starta inte mo-
torn. Fyll på med olja av samma kva-
litet som redan finns i motorn. Se 
tabell på sid. 56 och 57 för oljekva-
liteter. 

 
3. Kontroll av kylarens vätskenivå 

och cellens renhet 
Kylvätskenivån bör ligga ovanför 
cellerna då motorn är kall. 
 
VARNING !!!!!! 
Öppna korken varsamt om vätskan är 
het !  
 
Kylvätskans frostbeständighet 
 

Kontrollera kylvätskans frostbestän-
dighet innan vintersäsongen börjar. 
Fyll på med kylarvätska efter behov. 
Se till att den påfyllda vätskan mot-
svarar den vätska som finns i kyla-
ren. Byt kylvätska vartannat år. 

ANVÄND INTE ENBART VATTEN ! 

 
Kontrollera att kylarens cell är ren. 
Ifall cellen är igensatt eller smutsig, 
rengör med för ändamålet lösnings-
medel och vatten. 
 
4. Kontroll av luftfilter och rengör- 

ning av damficka 
Motorn bör vara stoppad under arbe-
tes gång. Demontera dammficka och 
luftfilter. Rengör dammfickan och fil-
terhuset. Kontrollera filtret och rengör 
vid behov med tryckluft, blås ”inifrån 
och ut”.  
Byt filterelement vid behov. Kontrol-
lera också att filtrets gummitätningar 
är hela. Montera filter och damm-
ficka.  
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Luftrenaren är försedd med en giva-
re, som tänder en indikatorlampa på 
instrumentpanelen, ifall luftfiltret är 
igensatt. Givaren nollställs automa-
tiskt när det igensatta filtret byts ut. 
 
ANM!!! 
Kör aldrig motorn utan luftfilter. 

 
5. Kontroll av hydraulikoljans  
    nivå 
 

Nivåglaset sitter i motorhuvens fram-
kant i maskinens mittlinje. 
Oljebehållaren rymmer 65 liter. 
 

Vid kontroll av oljemängden skall 
maskinen stå horisontellt och oljan 
skall vara kall. Oljenivån bör synas i 
nivåglaset. Ifall oljenivån sjunker un-
der den tillåtna nivån, tänds en indi-
katorlampa på instrumentpanelen.  
 

Påfyllning av hydraulikolja sker via 
ventilationskorken i motorutrymmet. 
Se till att den olja som används vid 
påfyllning är ren och rengör området 
kring påfyllningskorken noggrant. 
 

FYLL PÅ OLJA AV SAMMA KVALI-
TET SOM REDAN FINNS I BEHÅL-
LAREN !!!!!! 
Se tabell på sid. 56 och 57 för olje-
kvaliteter. 

6. Kontroll av vätskenivå i 
    vindrutespolare 
 

Se till att det alltid finns tillräckligt 
med vätska i behållaren. Tillsätt spol-
vätska i vattnet. Behållaren sitter i 
ramens vänstra bakkant. Behållaren 
rymmer 1,5 l. 
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50 timmars service eller 1 
gång per vecka 
 
7. Kontroll av hjulbultarnas åtdrag- 

ning (endast första 50 h) 
 

Dra hjulbultarna vidbehov till 200 Nm. 
Kontrollera alltid åtdragningen inom 
50 timmar efter det att ett hjul varit 
demonterat. 
 
8. Rengörning av hyttens  

 friskluftsfilter 
 

Demontera nackstödet i hyttens bak-
vägg. Tag bort filtret och rengör med 
tryckluft, blås ”inifrån och ut”. Byt ut 
skadat eller igensatt filter. 

 
 

 
9. Rengörning av bränslesystemets  
    vattenavskiljare 
 

− Öppna avtappningspluggen i bot-
ten på vattenavskiljaren och töm 
avskiljaren. 

− Stäng pluggen  
 
 
10. Rengörning av kylarens cell 
 
       

Rengör kylarens cell med för ända-
målet passande lösningsmedel och 
vatten. 

 

125 timmars service 
 
11. Smörjning 
 

Smör följande punkter med en ma-
nuell smörjpress; 
 

SMÖRJPUNKT  ANT. NIPPOR 
Ramled      3  
Styrcylinder     2+2 
Bromspedal     1 
Dörrgångjärn     2+2 
Motorhuvens leder    2 
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12. Byte av motorolja (5,4 L) 
 

Avtappning: 
Oljan skall vara varm. Öppna pluggen 
i bottnen på oljetråget och låt den 
gamla oljan rinna ut i ett passligt kärl. 
Öppna också påfyllningskorken för att 
underlätta avtappningen. När all olja 
har runnit ut, montera avtapp-
ningspluggen. 

 
Påfyllning: 
Fyll på med ny olja av rätt kvalitet till 
mätstickans övre märke. 

 
ANM! 
Oljan rinner snabbare ned i oljetrå-
get, om Du tar bort oljestickan. 
 
Kör motorn en stund efter påfyllnin-
gen och kontrollera oljenivån på nytt. 
 
(Oljemängden är 5,4 L, utan byte av 
oljefilter) 
 

Se tabell på sid. 56 och 57 för olje-
kvaliteter. 
 

ANM!!!! Tag hand om spilloljan på 
sätt som föreskrives i lagen om natur-
skydd . 
  
  
  
  
250 timmars service 

 
13. Kontroll av generatorns  

 & fläktens kilrem 
 

Kontrollera kilremmens spänning och 
kondition. Remmen skall kunna tryc-
kas in högst 10 mm med tummen. 
Ifall remmen ger efter mera, spänn 
efter behov.  
En för lös, sliten eller oljig rem kan 
leda till störningar i laddning eller kyl-
ning. Ha alltid en reservrem till 
hands. 

 



- 40 - 

 
14. Byte av motoroljans filter  

  

I samband med byte av oljefilter, byts 
alltid också motoroljan. Följ instruk-
tioner under punkt 12 för byte av mo-
torolja.  
 
BYTE AV OLJEFILTER: 

- Tappa ur oljan (se punkt 12) 
- Skruva loss det gamla filtret 
- Torka upp möjligen utspilld olja 
- Smörj det nya filtrets tätning med  
  ny olja 
- Skruva fast det nya filtret   
ANM !!!! Dra för hand, använd inte 
verktyg 

 
15. Byte av bränslefilter 

  

Töm vattenavskiljaren enligt punkt10 
och demontera filtret på följande sätt; 
 
Byte av filter: 
− Lossa fästskruven ovanpå filtret 

(håll vid behov muttern på filtrets 
undersida på plats) och demon-
tera det gamla filtret. 

− Rengör alla delar innan montering 
− Montera nytt filter med nya tät-

ningar 
− Lufta filtret genom att öppna luft-

skruven ovanpå filtret, samtidigt som 
Du pumpar med handpumpen. 
 

 
16. Byte av motorns luftfilter  
    

Motorn bör vara stoppad under arbe-
tes gång Ett igensatt filter leder till 
förändringar i motorns gång eller en 
kraftigare rökutveckling och effektför-
lust. 
 
Demontera det gamla filtret och mon-
tera det nya filtret noggrant.  
 
Följ instruktioner under punkt 4  
(kontroll av luftfilter). 
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17. Kontroll av däckstryck 
 

LM TRAC 385 är en mångsidig mas-
kin och de olika arbetsuppgifterna 
kräver olika däckstryck. Största tillåt-
na däckstryck både fram och bak är 
3,4 bar. Ett vanligt ”normaltryck” är 
2,0 bar. 

 
18. Kontroll av kylarslangar +   

 byte vid behov 
  

Kontrollera alla slangar som hör till 
kylsystemet. Byt ut nötta eller ska-
dade slangar vid behov. 
 

19. Kontroll av batterivätska 
 

-  Vätskenivån skall ligga 5-10 mm  
ovanför cellerna. 

-  Fyll på med destillerat vatten vid 
behov. 

-  Fyll aldrig på med batterisyra. Se till    
att öppen låga inte finns i närheten  
av batteriet under granskningen. 

 

Håll batteriet rent och torrt. Skydda 
batteripoler och kabelskor med fett. 
 

ANM! Under vintertid är det viktigt att 
köra motorn en stund, efter det att 
destillerat vatten har påfyllts. Detta för 
att vattnet skall blandas med syran, så 
att batteriet inte fryser. 

20. Kontroll av läckage, dragning 
 av anslutningar 

 

Kontrollera, att alla rör- och slangan-
slutningar är täta. Maskinens skak-
ningar kan leda till läckage på dessa 
punkter. Dra lösa anslutningar och 
klammor efter behov.  

 
21. Kontroll av bromsar 
 

Kontrollera bromspedalens och par-
keringsbromsens funktion.   
Maskinen måste kunna stå kvar i en 
lutning på 20%, när parkerings-
bromsen kopplas på. 
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500 timmars service 
 
22. Byte av rem för generator & 

fläkt 
 

Lossa remmens spännskruv (=gene-
ratorns andra fästskruv) och tag bort 
den gamla remmen. Montera den nya 
remmen. Kontrollera remmens spän-
ning genom att trycka med tummen. 
Ifall remmen ger efter mera än 10 
mm, spänn remmen. Kontrollera rem-
spänningen på nytt efter några kör-
timmar. 
 
 
 
 

 
23. Byte av hydraulikens retur- 

 filter (2 st) 
 

Maskinen är försedd med indikator för 
igensatta returfilter. Byt filtrena 
omedelbart, ifall indikatorlampan (A4) 
tänds på instrumentpanelen. 
 

Byte av filter:  
− Stoppa motorn 
− Lossa filterhusens lock 

(3 skruvar / lock) 
− Ta bort de gamla filtren 
− Rengör detaljer tätningsytor 
− Montera nya filterpatroner med 

nya O-ringar 
 
 
 

 
− Montera filterhusens lock 
− Starta motorn och kontrollera möj-

liga läckage 

 
24. Kontroll av kylvätskans 

 frostbeständighet 
 

Mät kylvätskans frostbeständighet 
med mätare för ändamålet (glyko-
meter). Fyll på med kylvätska efter 
behov.  
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25. Byte av filter för hydraulikens 

 mellantryck 
 

Byt filtret för körpumpens mellantryck 
(Bakom höger bakhjul). 
  
1000 timmars service 
 
26. Byte av kylvätska och rengör- 

 ning av kylsystem 
 

Rengör kylsystemet grundligt i sam-
band med byte av kylvätska på följan-
de sätt: 
 

TÖMNING 
− Öppna kylarkorken. 
− Lossa slangarna till kylare och 

värmeapparat. Låt väskan rinna i 
ett passand kärl. 

− Töm vattenpumpen genom att 
koppla in startmotorn för 2-3 sek. 

− Skölj systemet med rent vatten. 
Använd speciella rengörnings-
medel vid behov. (Följ de råd som 
ges av medlets tillverkare). 
Eller t.ex. fyll systemet med en 
blandning som består av 10 L 
vatten + 500 g soda och kör mo-
torn i några minuter. Töm kylsys-
temet och skölj noga. 

− Montera alla slangar ordentligt på 
sina rätta platser. 

 
ANM!!!! Ta vara på den gamla 
kylvätskan på sätt som föreskrives i 
lagen om naturskydd . 
 
PÅFYLLNING 
− Fyll kylsystemet med en blandning 

av vatten och kylvätska i förhål-
lande 50/50%. Vätskenivån med 

kall motor skall vara minst upp till 
kylarens celler. Stäng kylarkorken 
och se till att den sluter tätt.   

− Starta motorn och kör den varm. 
Kontrollera kylvätskenivån på nytt 
och fyll på vid behov. 

− Utspädning av kylvätska skall utfö-
ras på sätt som rekommenderas 
av tillverkare.  

 

Använd aldrig enbart vatten eller 
outspädd kylvätska. 
 

Kylsystemets volym är ca.. 11 liter. 
 
VARNING! 
Fyll inte på med kall vätska i en het 
motor. Systemet är under tryck om 
motorn är het, öppna kylarkorken 
försiktigt! 
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27. Rengörning av hydraulikens 
 oljetank + oljebyte (65L) 
   

Rengörning: 
- Värm oljan genom att belasta hyd-

rauliken. 
-  Öppna anslutningen i botten av ol-

jetanken och låt oljan rinna i ett 
passande kärl. 

-  Skölj behållaren med ren olja vid 
behov. 

 
Påfyllning: 
-  Montera bottenpluggen. Ifall Du tä-

tar med teflontejp, se till att bitar 
av tejpen inte hamnar i behållaren. 

- Fyll på med ny olja enligt punkt 5 
(ca. 65 L).   

-  Starta motorn och använd hydraul-
funktionerna en tid. Kontrollera olje-

nivån på nytt. Fyll på med ny olja 
efter behov 

 
Se tabell på sid. 56 och 57 för olje-
kvaliteter. 
 
ANM!!!! Tag hand om spilloljan på 
sätt som föreskrives i lagen om na-
turskydd . 
 
28. Rengörning av bränsletank 
 

Rengör bränsletanken innan vintern 
för att undvika driftsstörningar på 
grund av vatten. Kondens undviks 
bäst genom att hålla tanken fylld. 
 
Rengörning: 
- Öppna avtappningspluggen i bot-

ten av tanken och töm tanken. 

- Rengör bottenpluggen. Ifall Du tä-
tar med teflontejp, se till att bitar 
av tejpen inte hamnar i tanken. 

- Fyll tanken med nytt, rent bränsle. 

 
VARNING! 
SPRIT får ABSOLUT INTE blandas i 
bränslet, eftersom bränslets smörjan-
de egenskaper försämras och kan 
därmed leda till kostsamma skador 
på bränslesystemet. 
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29. Kontroll och justering av kör- 

 hydraulikens tryck 
 

ANM! Vi rekommenderar att punkter-
na 29, 30 och 31 utförs av märkes-
verkstad. 

 
30. Kontroll och justering av  

 arbetshydraulikens tryck  
   

ANM! Vi rekommenderar att punkter-
na 29, 30 och 31 utförs av märkes-
verkstad. 
 

 
31. Kontroll och rengörning av 

 spridare 
 

Motorns klanderfria funktion kräver 
att insprutarna är i skick. Service och 
reparation av spridare bör överlåtas 
till en specialist. 

 
Hur konstaterar man fel på spridare?? 
 

− Knackningar är ett tecken på att 
spridarna fungerar dåligt. Knack-
ning kan normalt höras då motorn 
är kall eller går på tomgång. Ifall 
knackning hörs med 

 
normalvarm motor, beror det troli-
gen på defekta spridare. Luft i 
bränslesystemet kan också leda 
till knackningar. 

 
− Rökutveckling är ett tecken på ett 

spridarfel (om inte rökutvecklingen 
beror på igensatt luftfilter). 
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32. Byte av hyttens friskluftsfilter 

  

Demontera nackstödet i hyttens bak-
vägg. Tag därefter bort det gamla filt-
ret och montera ett nytt. 
 
 

 
 
2000 timmars service 
 
33. Kontroll av generator 
 

Kontrollera att generatorns alla kab-
lar är hela och anslutningarna rena. 
Oxiderade eller lösa anslutningar kan 
leda till störningar i laddningskretsen. 
 

 
 

 
34. Kontroll av startmotor 
 

Kontrollera att startmotorns alla an-
slutningar är hela och rena. Reparera 
vid behov. 
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SPECIALANVISNINGAR 
 
Motor 
 
Luftning av bränslesystem 
 

Bränslesystemet har en automatisk 
urluftning t.ex. då bränslet tar slut. 
Vid byte av bränslefilter måste ur-
luftningen ske manuellt. Se sida 40. 
 
Luftfilter 
 

Luftfiltret hindrar damm och annan 
smuts från att tränga in i motorn med 
insugningsluften. Motorslitaget beror i 
hög utsträckning på hur ren insug-
ningsluften är. Det är därför viktigt, 
att luftfiltret kontrolleras regelbundet. 
I samband med filtret finns en givare, 
som visar filtrets kondition (under-
tryck). 

 
 
 

 
Underhåll av luftfilter 
 

Kontrollera i samband med rengör-
ning, att filtret och tätningarna är 
oskadda. Ett skadat filter bör alltid 
bytas omedelbart. Rengör dammfic-
kan ordentligt dagligen.  
 
ANM ! 
 
Ta inte loss eller rengör filtret i 
onödan. Det finns alltid risk att smuts 
tränger in i motorns insugningskanal i 
samband med att filtret lossas. 

 
Elsystem 
 
Säkringar 
 

Säkringarna är placerade under ett 
plastlock till vänster under instru-
mentpanelen. 
Häll säkringsdosorna rena. Red alltid 
ut orsaken till att en säkring brunnit. 



- 48 - 

SÄKRINGAR 
 

NR FUNKTION VIRTA 

F0 Huvudström 50 A 
F1 Parkeringsljus, höger 3 A 
F2 Parkeringsljus, vänster 3 A 
F3 Körljus, höger 7,5 A 
F4 Körljus, vänster 7,5 A 
F5 Fjärrljus 10 A 

F6 Varningsblink / Inneljus / 
Cigarettändare 

7,5 A 

F7 Varningsblink, huvudström 
till parkeringsljus 

10 A 

F8 Radiominne, motorrums-
ljus, elektronik för givare 

7,5 A 

F9 Körriktning/parkeringsbroms 10 A 
F10 Ledig  
F11 Motorns stoppsolenoid 7,5 A 

F12 Blinkers, huvudström till 
körljus 

20 A 

F13 
Fjärrljusblink 
Val av hastighetsområde 

10 A 

F14 Fläkt / huvudstr. till luftkond. 10 A 
F15 Ledig  

F16 
Förvärmning/Sätesuppv. / 
Tryckluftsäte 7,5 A 

 
NR FUNKTION VIRTA 

F17 Huvudström till förstyrning 10 A 

F18 
Radio / Bromsljus / Främre 
motorhydraulik / Bakre 
lyft/sänk (inne) 

7,5 A 

F19 Främre strömuttag 15 A 

F20 
Vindrutetorkare & spolare / 
Signalhorn / Indikator för 
områdesväxel 

20 A 

F21 Ledig   

F22 

Bakre lyft/sänk (inne) / 
eluttag bak (kont. ström) / 
Handkörning / Hastighets-
givare 

7,5 A 

F23 Fläkt / Luftkonditionering 3 A 

F24 Ventil, förstyrning, framme 7,5 A 

F25 Ledig  

F26 Arbetsljus 15 A 

F29 Ledig  

 
F100 Instrument, huvudström 3 A 

F110 Instrument / indikatorljus / 
centralalarm 

3 A 

 

 
LED  
En LED under respektive säkring 
visar om säkringen är sönder. LED-
dioden tänds endast då kretsen är 
strömförande. Koppla alltså på vind-
rutetorkare för att kontrollera säkring 
F20. Ifall säkringen är hel, tänds inte 
LED dioden.  

 
 RELÄER 
 

NR FUNKTION 

K1 Huvudström 

K3 Startspärr 
K3B Byte av hastighetsområde 
K4 Körriktning, bakåt 
K5 Körriktning, framåt 
K6 Arbetsljus 
K8 Körljusautomatik 
K9 Körljusautomatik 
K10 Fläkt 
K11 Blinkljus 
K17 Start 

K20 Förvärmning 



- 49 - 

  
Försiktighetsåtgärder vid service 
av elsystem 
− Koppla alltid ifrån huvudströmmen 

− Lossa batteriets (-) kabel före and- 
ra kablar 

− Koppla batteripolerna rätt 

 

 
− Koppla (+)-kabeln först 
 
ANM! Det är absolut förbjudet att 
röka eller uppgöra eld i batteriets när-
het.
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Justering av körljus 
  
Det är viktigt att körljusen är rätt in-
ställda, i synnerhet då man kör på all-
män väg. Ljusen kan lätt och snabbt 
ställas in på servicestationer och 
verkstäder med hjälp av en optiska 
anordning. Om ingen sådan finns till 
hands, kan ljusen ställas in enligt vid-
stående bild. 
 
− Kontrollera före justering, att mas-

kinen är normalt belastad och har 
rätt däckstryck. 

− Kör maskinen till jämn mark fram-
för en vägg. 

− Rita två kors på väggen mitt för 
strålkastarna. 

− Backa ut maskinen 5 meter från 
väggen. 

− Slå på närljus. Ljuskäglans cent-
rum skall nu hamna 50 mm nedan-
för korsen på väggen. 

− Ställ in rätt höjd- och sidled vid 
behov. 

 
Ljuskäglans överkant skall vara på 
höjden H, då maskinen befinner sig 
på avstånd L. Justera vid behov strål-
kastarriktningen. 

 
 

Mått 
 
L = 5 m 
 
B = strålkastarnas centrumavstånd 
 
H = strålkastarnas höjd över  

marken minus 50 mm. 

REDSKAPSBÄRARENS 
FÖRVARING 
 
Under 2 månader 
Inga särskilda åtgärder behövs om: 
− maskinen fått regelbunden service 
− maskinen är ren 
− kylvätskans köldbeständighet har 

mätts 
− bränsletanken är full 
− åtgärder har vidtagits för batteriets 

förvaring 

 
Över 2 månader 
− yttre rengörning och rundsmörj-

ning 
− rengör bränsletanken 
− häll 5 L skyddspreparat eller 1,5% 

olja i tanken. 
− fyll tanken med bränsle 
− rengör vattenavskiljaren 
− byt motorolja och -filter 
− kontrollera kylvätskans frostbes-

tändighet samt batteriets ladd-
ningstillstånd. 

− kör motorn och maskinen varm. 
− lossa spridarna och häll ca. 0,5 dl 

skyddsolja i varje cylinder. 
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− kör motorn runt med startmotorn 

för en stund. 
 (Anm.! koppla loss kabeln till 

stoppsolenoiden) 
− montera spridarna, använd nya 

tätningsbrickor. 
− tag bort batteriet, rengör och för-

vara det på  torr, sval plats med 
jämn temperatur. Ladda batteriet 
varannan månad. 

− lossa på fläktremmen. 
− skydda rostbenägna delar med 

rostskyddsolja (CRC eller motsva-
rande). 

− täck över öppningar för luftintag 
och avlopp med plast. 

 
Drifttagande efter avställning 
 
Efter kortare tid än 2 månader 
 

− montera ett laddat batteri. 
− kontrollera olje- och bränsle-

mängd samt däckstryck. 
− utför rundsmörjning. 
− lufta bränslesystemet vid behov. 
− kör motorn med startmotorn 

(Anm.! koppla loss kabeln till 
stoppsolenoiden) tills motorns 
oljetryckslampa slocknat. 

− starta motorn utan att rusa den. 
− utför provkörning för att kontrollera 

att alla funktioner arbetar normalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Efter längre tid än 2 månader 
 
− kontrollera däckstryck. 
− avlägsna skyddstäcken. 
− Vrid fläktvingarna försiktigt fram 

och tillbaka, så att en ev. Fast-
klibbat tätning i vattenpumpen 
lossnar. 

− avlägsna skyddsfett. 
− spänn fläktremmen. 
− Ta bort ventillocket och smörj ven-

tilmekanismen med motorolja. 
− kontrollera olje- och vätskenivåer. 
− lufta bränslesystemet vid behov. 
− montera ett laddat batteri. 
− kör motorn med startmotorn 

(Anm.! koppla loss kabeln till 
stoppsolenoiden) tills motorns 
oljetryckslampa slocknat. 

− starta motorn utan att rusa den. 
− utför provkörning för att kontrollera 

att alla funktioner arbetar normalt. 
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TEKNISKA DATA 
 
Mått (med standarddäck) 

Längd          2800 mm 

Bredd            1360 mm 

Höjd            1980 mm 

Axselavstånd        1773 mm 

Spårvidd           1030 mm 

Vändradie, min        1295 mm 

Vändradie, max        2685 mm 

Markfrigång          190  mm 
 
 

Vikter 
Egenvikt (med fyllda tankar)   1700 kg 

Framaxelvikt             810 kg 

Bakaxelvikt            890 kg 

Största tillåten totalvikt       2,6 ton 

Största tillåten framaxelvikt      1,8 ton 

Största tillåten bakaxelvikt      1,8 ton 

 
 
 
Motor 

Modell        Lombardini LDW 2004,  
4-takt, vätskekyld förkammar-
dieselmotor. 

Cylinderantal       4 

Slagvolym        2068 cm³ 

Cylinderdiameter      85 mm 

Slaglängd        82 mm 

Kompressionsförhållande      22 : 1  

Effekt, kW/r/min DIN    35,3 / 3000 

Effekt, hk/r/min DIN    48,0 / 3000 

Vridmoment, Nm/r/min      130 / 1900 

Tomgångsvarvtal     800 r/min 

Rotationsriktning     motsols sett från svänghjul 

Luftfilter            torrt pappersfilter med  
             indikator 
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Smörjsystem 
Kugghjulspump och 
fullflödesfilter       utbytbart 

Oljefilter         pappersfilter 

Max. oljetryck vid     550 kPa 
fullvarv (3000 r/min)    (5,5 bar) 
 
Bränslesystem 
Bränsle        dieselolja 

Insprutningspump     4 separata element 

Tändföljd        1-3-4-2 

Förinsprutning      12-13° 

Bränslefilter        pappersfilter 

Insprutarnas öppningstryck  13 Mpa (130 bar) 

 
Kylsystem 
Termostatstyrt system med övertryck 90 kPa (0,9 bar). 
Systemet rymmer ca. 11 liter.  

 
 
 

Körhydraulik 
 

Helt hydraulisk fyrhjulsdrift med avkänning för motorns 
varvtal och lastavkännande hydraulik. Steglös körautoma-
tik och riktningsval med strömbrytare. Två hastighets-
områden. 

 Hastighetsområden elektriskt styrda 
   - område I    0-15 km/h (långsamt) 
   - område II   0-30 km/h (fort) 

Körpump     Programmerbar axialkolvpump 
        med variabelt flöde 

 Hjulmotor     Black Bruin, radialkolvsmotor 
        med två hastigheter 

 Max flöde per    52 cm3/r 
 varv 

 Max totalflöde   0-156 dm3/min / 3000r/min 

 Största      30 MPa / 300 bar) 
 systemtryck    (begränsningsvent. öppningstryck) 

 Laddningstryck   2,6 MPa (26 bar ) / 3000 r/min 

 Returoljefilter   25 μm abs 
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Arbetshydraulik 
 

Lastavkännande (LS-system). 
Elektrisk styrning av roterande redskap. 

 
 Arbetspump    Rexroth, axialkolvpump med  
        variabelt flöde 

 Manöverventil   Danfoss, minst 4 käglor 

 Manöver för motorspindel Elektrisk styrning 

 Flöde per varv    28cm3/r 

 Pumpkapacitet   0-84 dm3/min/3000r/min 

 Max systemtryck   230 bar (övertrycksvent. öppen) 

 Max arbetstryck   200 bar 

 Differenstryck    16 bar 
 

Styrhydraulik 
 

 Hydrostatisk ramstyrning 

 (Orbitrol-system) 

 Styrventil    Danfoss 

 Styrcylindrar    2 st 

 
 

Bromsar 
 

Fjäderbelastade lamellbromsar i oljebad, inbyggda i fram-
hjulens hjulmotorer, vilka används både som kör- och 
parkeringsbroms. 
 
Den hydrostatiska transmissionen erbjuder dessutom en 
helt automatisk bromsfunktion. 
 
Däck 
              Däckstryck 
Standard  26x12.00-12 8PR   3,4 bar (max) 
 
Däckstrycket kan variera beroende på maskinens använd-
ningsändamål. I normala fall kan däckstryck på 2,0 bar 
användas för både fram- och bakdäck, förutsatt att inget 
annat anges i samband med monterat redskap. 
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Elsystem 

Spänning     12V 

Startmotor     2,0 kW, 12V 

Generator      65A, 12V 

Batteri       90 Ah, 12V 

Jordanslutning   negativ  (-) 

Säkringar      25 st, 3-50A 

Körljus       H4 60/55W 12V 

Arbetsljus     H3, 55W, 12V 

Parkeringsljus   5W, 12V 

Blinkljus      21W, 12V 

Broms- & parkerings- 5/21W, 12V 
ljus        

Varningsljus         H1 55W, 12V 

Hyttbelysning     1 st 5W, 2 st 10W, 12V 

Motorvärmare    600W, 220V 
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Volymer och oljekvalitet 

 
 Volym Kvalitet Från fabrik 

Bränsletank 55 L dieselolja dieselolja 
(vinterkvalitet) 

Kylsystem 11 L vatten/glykol 
50/50 

vatten/glykol 
50/50 

Motorolja 5,6 L 
15W40 API 
CD/CE 

CASTROL 
CRD 10W/30 

Hydraulikolja 65 L 

ISO-VG46 
DIN 51524 
del1 DIN 
51502 
HLP 46 

 

CASTROL 
AWH 46 

Vindrutespolare 1,5 L vatten/spolar-
vätska 50/50 

vatten/spolar- 
vätska 50/50 

Smörjning  molybden-
sulfidfett 

CASTROL 
MS1  GREASE 

 
Rekommenderad viskositet 
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FÖRTECKNING ÖVER SMÖRJMEDEL 
  

MOTOROLJA  HYDRAULIKOLJA HYDRAULIKOLJA FETT 

CASTROL CRD 

Rx SUPER+ 

10W30 

15W40 

HYSPIN AWH 46 

 

HYSPIN AWH 68 

 

MS 1 GREASE 

KENDALL 
SUPER-D3 

SUPER-D3 

10W30 

15W40 

FOUR SEASONS 46 

NATURA H.V. 46 

BIO GREE H.V.I 

 SHP 

SUPER BLU (SPRAY) 

NESTE DELTA      10W30 

15W40 

NESTE HYDRAULIIKKA 46 NESTE HYDRAULIIKKA 68 NESTE MOLYRASVA 

MOBIL DELVAC MX 10W30 

15W40 

EAL SYNDRAULIC 46 

 

FLOWREX 1, 85, 86, 

SPECIAL , SH 68 

MOBILGREASE SPECIAL 

ESSO 

ESSOLUBE D3 

PLUS 

SPECIAL DIESEL 

MOTOR OIL 

10W30 

15W40 

10W30 

15W40 

UNIVIS HP46  BEACON Q2 

SHELL RIMULA X 10W30 

15W40 

TELLUS OIL T 46  

TELLUS OIL TX 46 

TELLUS OIL T 68  

TELLUS OIL TX 68 

RETINAX AM 

SRS 4000 

TEBOIL 
POWER 

SUPER HPD 

10W30 

15W40 

HYDRAULIC OIL 46S HYDRAULIC OIL 68 UNIVERSAL M 

MULTI-PURPOSE 

GREASE 

TEXACO 
URSA DMO 

URSA PREMIUM 

FE 

10W30 

15W40 

RANDO OIL HDZ 46 RANDO OIL HD CZ 68 MOLYTEX GREASE 
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ELUTRUSTNING  
 
A1  Radiokaskettspelare 
A2  Högtalare, vänster 
A3  Högtalare, höger 
 
SÄKRINGAR: 
F0 Huvudström 
F1 Parkeringsljus, höger 
F2 Parkeringsljus, vänster 
F3 Körljus, höger 
F4 Körljus, vänster 
F5 Fjärrljus 
F6 Varningsblink / hyttbel. / cigarettänd. 
F7 Hazard, parkeringsljus, huvudström 
F8 Radions minne, motorrums bel., 
 givarnas elektronik 
F9 Körriktning / parkeringsbroms 
F10 Ledig 
F11 Motorns stoppsolenoid 
F12 Blinkers / körljus, huvudström 
F13 Fjärrljus blink / hastighetsområde 
F14 Fläkt / luftkonditionering, huvudström 
F15 Ledig 
F16 Förvärmning /sätesvärme /luftsäte 
F17 Förmanöverspak, huvudström 
F18 Radio / bromsljus / främre motorhydr. 
 / bakre lyft/sänk (inre manöver) 
F19 Strömuttag, främre 
F20 Vindrutetorkare & spol. / signalhorn / 
 indikator för gruppväxel 
F21 Ledig 
F22 Bakre lyft/sänk (inne) / bakre strömuttag 

(kont. ström) / handkörning / hast. givare 
F23 Fläkt / Luftkonditionering 
F24 Förmanöverventil, fram 
F25 Ledig 
F26 Arbetsbelysning 

 
F29 Ledig 
F100 Mätare, huvudström 
F110 Mätare, aktivering / indikatorer / 
   centralalarm 
 
UTRUSTNING: 
G1 Generator 
G2 Batteri 
PS Backsummer 
TO Signalhorn 
HS Alarmsummer 
PT1 Tryckgivare, luftkonditionering 
T1 Termostat 
JS Joystick 
 
BELYSNING: 
H4 Körljus, höger    
H5 Körljus, vänster   
H6 Parkeringsljus, höger, fram 
H7 Blinkers, höger, fram 
H8 Parkeringsljus, vänster, fram 
H9 Blinkers, vänster, fram 
H10 Indikator - Motortemperatur 
H11 Indikator - Oljetryck 
H12 Indikator - Laddning 
H13 Indikator - Luftfilter 
H14 Indikator - Hydraulikoljenivå 
H15 Indikator - Returfilter 
H16 Indikator - Centralalarm 
H17 Indikator - Filter för mellantryck 
H20 Indikator - Blinkers 
H21 Indikator - Fjärrljus 
H22 Indikator - Parkeringsbroms 
H23 Indikator - Förvärmning 
H24 Indikator - Höghastighet 
 

 
H25 Indikator - Körriktn. framåt 
H26 Indikator - Ledig 
H27 Indikator - Körriktn. bakåt 
SI Hyttbelysning 
KV Motorrumsbelysning 
ET Främre arbetsljus (extra utr.) 
TT Bakre arbetsljus 
MA Roterande varningsblinker 
 
RELÄN: 
K1 Huvudström 
K1.1 Alarm 
K1.2 Främre strömuttag (Joystick) 
K3 Startspärr 
K3B Val av körhastighet 
K4 Körriktning bakåt 
K4B Gaspådrag 
K5 Körriktning framåt 
K6 Arbetsljus 
K8 Körljusautomatik 
K9 Körljusautomatik 
K10 Fläkt 
K11 Blinkers 
K17 Start 
K20 Förvärmning 
 
MOTORER: 
M1 Startmotor   
M2 Värmeapparatens fläkt 
M3 Luftfjädrat säte 
M4 Vindrutetorkare 
M5 Vindrutespolare 
 

 
     ------>>> FORTSÄTTER 



- 59 - 
  

 
RESISTORER: 
 

R02 Laddning 
R5 Uppvärmt säte 
R10 Förvärmning 
R20 Bildskärm 
R22 Eftermotstånd 
R23 Förmotstånd 
R25 Motor hydr. inställning 
R1000  Ställresistor, utv. körning 
R1001  Potentiometer ”Krypkörning” 
 

 
BRYTARE & GIVARE: 
 

S1 Strömlås 
S2   Huvudström 
S10 Uppvärmt säte (extra utr.) 
S11  Brytare för luftkonditionering (extra) 
S12 Värmefläkt 
S13 Varningsblinkers (HAZARD)  
S14 Körljus 
S15 Arbetsljus 
S16 Cigarrettändare 
S17 Val av körprogram (+diagnos) 
S18 Körning utifrån 
S20 Parkeringsbroms 
S21 Ström till redskap, fram 
S22 Roterande varningsblinker 
S23 Cylinderhydr., bak (extra utr.) 
S23b Cylinderhydr., bak (extra utr..) 
S24 Motorhydr., bak (extra utr.) 
S25 Motorhydr., fram 
S50   Motor NÖDSTOPP 
S50a Vänster flerfunkt. brytare (körning) 
S51  Torkare/spolare/ljudsignal 
S51a Höger flerfunkt. brytare (körljus) 
S52  Körning utifrån 
S53  Bakre hydr. utvändig manöver 
S100 Bromsljus 
S100b Givare, motortemperatur 
S106 Temp. givare till förvärmning 
S107 Givare, hydr. oljetemperatur 
S108 Oljetrycksgivare 
S109 Givare, bränslenivå 
S110 Givare, körhastighet 

 
SOLENOIDER 
 

Y1 Körriktning, framåt 
Y2 Körriktning, bakåt 
Y3 Luftkonditionering, kompressor 
Y4 Stoppsolenoid 
Y5 Parkeringsbroms   
Y6 Sol. för gaspådrag (extra utr.) 
Y7 Hastighetsområde 
Y20 Motorhydr. fram 
Y21 Frontlyft 
Y22 1. Cylinderhydraulik, fram 
Y23 3. Cylinderhydraulik, fram 
Y24 2. Cylinderhydraulik, fram 
Y25 1. Cylinderhydraulik, bak 
Y26 Motorhydraulik, bak 
Y27 2. Cylinderhydraulik, bak 
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ALFABETISK FÖRTECKNING 
Alarm .   . . . . . . . 22 
Allmän presentation .  . .    10 
A-ram .    .   .   .    .   . . . 14 
Arbetsanvisningar .   .   .    .    30    
Arbetshydraulik . . .   45,54 
Arbetsljus. . . . . . . 24 

Baklyft, användning . .    . 25 
Bromsar . . . . . .   41,54 
Bruks- och köranvisningar . 28 
Bränslefilter. . . . .   38,40 
Bränslefilter, luftning . . . 40 
Bogsering .    .   .   . . . 30 
Byte av hydraulolja . . . 44 
Byte av motorolja .   . . . 39 

Draganordning   .   .  . . . 31 
Däck .   .   .    .    .  . . . 54 
Däckstryck .    .    . . . . 41 
Elschema .   .    .    .    .    .   . 60 
Elsystem .    .    .    .    .    .     55 
Elutrustning .    .    .    .    .      58 

Flerfunktionsinstrument .   20, 21 
Fläkt .    .    .    .    .    .   .  . 25 
Förarsäte .    .    .    .    .     . 27 
Förvaring . . . .    . . . 50 

Gaspedal .    .    .  . . . . 19 

Handgas.   .    .    .    .    . .   25 
Hanteringsföreskrifter . .     5 
Hastighetsbegränsning  .  .    24 
Hastighetsområde .   .    .    .     18 
Hjulbultar, dragning .    .    .    .   38 
Hjälpbatteri .    .    .    .    .    .    . 29 
Huvudkomponenter .    .    .    .   11 
Huvudströmbrytare .    .     .    .   22 
Hydraulikens returfilter. . . 42 

Idrifttagande. . . . . .    51 
Inkörning .    .    .    .    .     .  28 
Instrument och manöver . . 15 
Innehållsförteckning .   .   .   .    .  2 
 
 

Kylsystem . .    .  36, 42, 43, 53 
Körljus .   .    .    .   .    . . . 23 
Körhydraulik .  .    .  . . 10,53 
Körljus, justering . . .     .  50 
Körning .    .    .    .    . . . 28 
 

Luftfilter .    .    .    .    . 36, 40, 47 
 

Motor .    .    .    .    .   .   12, 52 
Motorns oljefilter .    .    .    .    40 
Mått och vikter .    .    .    .    .  52 
 

Nödstopp . . . . . . 25 

Oljor och vätskor .   .    .    .    56 
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