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INLEDNING 
 
Gratulationer för anskaffningen av en ny LM-Trac redskapsbärare. Produkten är resultatet av Oy LAI-
MU Ab:s konstruktion och kunnande. Maskinen är tillverkad av högklassiga material och man har 
använt komponenter levererade av kända tillverkare. I alla konstruktions- och produktionskeden har 
man tillämpat strikta kvalitetskrav och -övervakningskriterier. 
 
Den här instruktionsboken innehåller anvisningar gällande maskinens användning och underhåll. 
Instruktionsboken ger också information om hur man bör förfara i eventuella problemsituationer.  
Genom att noggrant följa anvisningarna säkerställer man att maskinen fungerar problemfritt under en 
lång tid.  
 
Säkerställ att varje maskinanvändare läser instruktionsboken noggrant före maskinens användning. 
Säkerställ också att alla som underhåller denna maskin läser instruktionsboken före åtgärderna 
påbörjas. I samtliga fall skall speciell uppmärksamhet riktas till säkerhetsdetaljer.  
 
Instruktionsboken är en del av maskinen. Om maskinen säljs eller överlåts till annan, bör instruktions-
boken följa med maskinen.  
 
Om instruktionsboken blir oläslig eller förkommer skall en ny instruktionsbok omedelbart beställas 
hos återförsäljaren. 
 
Vid behov kan tilläggskopior anskaffas hos LM-Trac återförsäljaren. 
 
På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten till ändringar i konstruktion och 
tekniska data utan att därom meddela på förhand. Därför är det möjligt att uppgifter i 
instruktionsboken har förändrats efter bokens tryck. LM-Trac -återförsäljaren innehar den senaste 
informationen. Kontakta återförsäljaren om tilläggsinformation behövs. 
 
Informationen i denna instruktionsbok baserar sig på i december 2003 tillgängligt data.  
 
Kopiering, även delvis, av instruktionsbokens text och bilder är förbjuden. 
 
Vi svarar inte för eventuella tryckfel i boken. 
 

SÄKERHETEN ÄR VIKTIGAST 
 

 

Vidstående symbol ansluter sig i den här boken alltid till viktig information gällande 
säkerhet.  Läs avsnitten särskilt noggrant och följ alla anvisningar som ansluter sig till 
säkerhet. 

 
Vid användning och service av maskinen bör man dessutom följa alla lokalt gällande lagar, förord-
ningar och anvisningar.  
 
Service- och justeringsanvisningar i boken bör följas.  Det garanterar en problemfri och trygg använd-
ning. 
 
Om det förekommer fel i maskinen, kontakta LM-Trac -serviceverkstad. Avsluta arbetet omedelbart 
om det förekommer risk för olycka. 
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SÄKERHET I ARBETE 
 

 

Läs och följ noggrant alla anvisningar 
på följande sidor som hänför sig till 
säkerhet. 

 
Den bästa försäkringen mot olyckor är att följa 
säkerhetsanvisningarna. Läs detta kapitel om-
sorgsfullt före åtgärder på maskinen. Varje an-
vändare bör oberoende av erfarenheter läsa 
och förstå detta kapitel före användning. 
Maskinägaren bör infomera om anvisningarna. 
Uppbevara instruktionsboken på reserverad 
plats.  
 
1. FÖRE ANVÄNDNING 
a) Lär dig känna maskinen och var medveten 

om dess begränsningar. Läs bruksanvis-
ningen före du startar maskinen. 

b) Följ alla varnings- och anvisningsdekaler på 
maskinen. 

c) Använd inte maskinen under påverkan av 
alkohol, medicin eller andra rusmedel. 
Trötthet kan också vara farlig.  

d) Kontrollera omgivningen före arbetet 
påbörjas och före redskapsmontering. 

e) Använd inte lösa eller trasiga klädesplagg, 
inte heller halsband o.dyl. Kläderna kan 
fastna i roterande delar eller i manöveror-
gan och förorsaka olyckor. Använd skydds-
utrustning, d.v.s. hjälm, skyddsskodon, 
skyddsglas, hörselskydd, handskar m.m. 
enligt arbetsskyddsanvisningar 

f) På maskinen får inte finnas passagerare 
under pågående arbete. 

g) Kontrollera slitaget och rätt justering av 
mekaniska delar. Byt ut slitna och skadade 
delar omedelbart. Kontrollera regelbundet 
åtdragningen av bultar och muttrar. 

h) Håll maskinen ren. Jord, fett, damm och 
gräs som fastnat på maskinen kan fatta eld 
och förorsaka olyckor. 

i) Använd enbart utrustning och arbetsred-
skap som är godkända av Oy Lai-Mu Ab. 

j) Säkerställ före start att bränsle- och 
oljemängden är tillräcklig  och att maskinen 
är smord och alla serviceåtgärder är gjorda. 

k) Ändra inte maskinens konstruktion. Det kan 
leda till oförutsedda olycksrisker. 

l) Lämna inte maskinen i ovana händer.  Den 
som lånar maskinen svarar för eventuella 
skador och olyckor. 

 
2. UNDER ANVÄNDNING 
a) Stig upp i och ned från maskinen på ett 

tryggt sätt. Använd alltid ledstänger och 
fotsteg. Grip aldrig tag i manöverorgan då 
du stiger in i maskinen. Hoppa aldrig i eller 
från maskinen. 

b) Starta och använd maskinen enbart då du 
sitter på förarsätet. Stig aldrig upp från sätet 
då motorn går. 

c) Säkerställ före start att alla manöverorgan 
är i friläge eller urkopplade. 

d) Starta aldrig motorn genom att kortsluta 
startmotorns anslutningar. Försök aldrig att 
förbikoppla strömlåset, maskinen kan röra 
sig. 

e) Starta inte motorn i stängda eller dåligt 
ventilerade utrymmen. Avgaserna är giftiga. 

f) Säkerställ att all säkerhetsutrustning och 
alla luckor är på rätta platser. Montera i ny 
säkerhetsutrustning i stället för skadad och 
förkommen utrustning. 

g) Förhindra att maskinen stjälper. Anpassa 
körhastighet enligt förhållanden och kör inte 
i branta sidolut. 

h) Håll dörrar och luckor stängda under 
körning. Manövrera inte maskinen utanför 
hytten.  

i) Använd manöverorganen på ett tryggt sätt. 
Tryck långsamt på gaspedalen, det före-
bygger rivstarter. 

j) Planera din körrutt, undvik hinder. 
k) Håll tillräckligt avstånd till diken och branta 

slänter. Var speciellt försiktig vid regn och 
på våta, is- och snöbelagda ytor. 

l) Beakta övriga trafikanter på vägen. Titta var 
du kör och använd varningsblinken på taket 
enligt lokala förordningar. 

m) Kom ihåg att belastningen påverkar mas-
kinens stabilitet.  Håll lasten möjligast lågt. 

n) Låt maskinens transmissionen sköta 
bromsningen vid utförskörning. Undvik att 
använda bromspedalen för att minska has-
tigheten i utförskörning. 

o) Byt inte körriktning eller hastighet vid kör-
ning i mot- eller medlut. 

p) Håll fast i ratten om maskinen stälper, 
hoppa inte! 

q) Följ noggrant arbetsmaskinernas bruks- 
och säkerhetsanvisningar. 

r) Gå inte i lastarens svängzon då motorn är 
igång. 
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3. EFTER AVSLUTAT ARBETE 
a) Före du lämnar maskinen: 
• Parkera den på ett jämnt och stabilt under-

lag. 
• Sänk alla arbetsredskap till marken. 
• Stoppa motorn. 
• Avlägsna strömnyckeln. 
• Lås dörrarna. 
• Koppla ur huvudströmbrytaren. 
 
4. SERVICE 
Före service av maskinen parkeras den på 
plant, stabilt underlag. Sänk arbetsredskapen 
till marken och soppa motorn. Observera att det 
kan råda tryck i systemet efter att motorn har 
stannat. Vid demontering av hydraulikdelar bör 
säkerställas att oljan svalnat tillräckligt för att 
undvika brännskador.  Öppna anslutningarna 
försiktigt så att oljan inte strömmar ut under 
tryck. 
 
a) Före service av motor, avgasrör, kylare 

eller hydraulik skall maskinen svalna helt. 
b) Stanna alltid motorn före bränslepåfyllning. 

Undvik stänk och överpåfyllning. 
c) Rökning är förbjuden under bränslepåfyl-

lning och batteriservice! Säkerställ att 
gnistor eller öppen eld inte kommer i när-
heten av bränsletank eller batteri. Batteriet 
avger eldfarliga gaser, speciellt under 
laddning. 

d) Läs avsnittet ”Start med extra batteri” före 
användning av extra batteri för start. 

e) Placera inte metallföremål på batteripolerna 
f) Förhindra kortslutningar och gnistor. Lösgör 

alltid först batteriets minuspol och anslut 
den alltid sist. 

g) Ha alltid förstahjälpväskan och pulversläc-
karen till hands. 

h) Öppna inte kylarens eller expansionskärlets 
kork före vätskan har svalnat. Öppna 
korken försiktigt och låt trycket långsamt 
utjämnas. 

i) Läckande hydraulikolja kan tränga in i 
huden och förorska allvarliga skador.  Ett 
litet läckage kan vara osynligt. Sök aldrig 
efter läckage med bara händer. Använd 
t.ex. en kartongbit. Använd ansikstskydd 
och skyddshandskar. Om olja tränger in i 
huden, uppsök läkare omedelbart. Oljan 
kan förorsaka inflammation eller svåra 
allergiska reaktioner.  

 
 
j) Batteriet och dess vätska innehåller tung- 

metaller. Begagnade batterier hanteras 
som problemavfall enligt gällande regler.  

k) Följ gällande lagstiftning då du handskas 
med spillolja, använda kylarvätskor, lös-
ningsmedel, batterier och batterivätskor.   

l) Använd andningsskydd och skyddsglas för 
att skydda andningsorgan och ögon mot 
damm och andra partiklar.  

m) Kryp aldrig under maskinen utan att den är 
säkrad i upplyft läge. Använd endast god-
kända stöd.  

 
5. DEKALER OCH SKYLTAR 
a) Följ anvisningarna på maskinens samtliga 

dekaler. 
b) Håll dekaler och skyltar rena och i läsbart 

skick. 
c) Rengör dekalerna med tvål och vatten, 

torka av med mjukt tyg. 
d) Byt ut skadade eller slitna dekaler. 
e) Om du byter ut komponenter med dekaler 

skall en ny dekal monteras på samma plats. 
f) Montera nya dekaler på torrt och rent 

underlag. 
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SERVICE OCH RESERVDELAR 
 
LM -Trac service- och reservdelsorganisationen 
hjälper dig att hålla maskinen i skick. Hand-
boken ger anvisningar för att utföra en del 
underhållsarbeten. Anskaffa behövliga reserv-
delar hos auktoriserad LM-Trac reservdels-
försäljare. 
Vid beställning av reservdelar bör alltid maski-
nens, motorns eller komponentens tillverk-
ningsnummer uppges.  
 
Fyll i uppgifterna på nedanstående rader. 
 
 Modell  Tillverkn.nummer 
 
Basmaskin 

   

 
Motor 

   

 
 
 
Återförsäljare:  
 
 

 

 
 
Reservdelsaffär:  
 
 

 

 
 
Serviceverkstad:  
 
 

 

 

 

 
 
 

Maskinens modell och tillverkningsnummer 
 

 
Motorns modell och tillverkningsnummer 
 
(Skylten finns på cylinderlockets gavel nedanför 
luftrenaren) 
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MASKINENS DELAR 
 
Huvudkomponenter 

1. Motor och pumpar 
2. Arbetshydraulikens ventil 
3. Körmotor 
4. Ramled och styrcylindrar 
5. Parkeringsbromsventil 
6. Differentiallåsets ventil 
7. Bromsarnas styrventil 
8. Bromspedalventil 
9. Lastararmar 
10. Motorhydraulik, front 
11. Cylinderhydraulik, front 
12. Tankanslutning, front 
13. Hydraulisk lyft, bak 
14. Motorhydraulik, bak 
15. Cylinderhydraulik, bak 
16. Behållaranslutning, bak 
17. Stickdosa och 

huvudströmbrytare 
18. Släpvagnsstickdosa 

 
 
Lastararmar 

 

1. Lastararmar 
2. Redskapsmontering 
3. Lyftcylindrar 
4. Parallellföringscylindrar 
5. Skopcylindrar 
6. Cylinder för redskapslås 
 

 

4 
3 

1 

5 

2 

6 

1 4 9 

16 14 15 10 11 

13 

12 

17 

18 

3 

2 

5 6 

8 7 
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Komponenter i motorutrymmet 
 

 

 
1. Motor 
2. Generator 
3. Bränslefilter 
4. Luftkonditioneringens 

kompressor 
5. Luftrenare 
6. Motorns oljefilter 
7. Kylare / oljekylare 
8. Fläkt 
9. Expansionskärl 
10. Hydraulikoljebehållare 
11. Hydraulikoljans returfilter 
12. Hydr.oljans 

påfyllning/ventilation 
13. Körhydraulikens pump 
14. Arbetshydraulikens pump 
15. Fläktens pump 
 
 
 

 
 
Hytt 
 

 

1. Ratt 
2. Förarsäte 
3. Arbetsbelysning, bak 
4. Armstöd 
5. Mätartavla 
6. Arbetsbelysning, front 
7. Varningsblink på taket 
8. Lastararmarnas manöverspak 
9. Styrventil (Orbitrol) 

 

7 8 

11 

5 

12 

1 

2 3 

4 

10 

6 15 

13 

14 

1 2 3 3 4 5 

7 6 6 8 

9 

10 

9 
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MÄTARTAVLA OCH MANÖVERORGAN 
 
Mätartavla, vänster 
 

 
1. Avbrytare för nödblinkers 
2. Avbrytare för parkerings- och körljus 
3. Avbrytare för frontarbetsljus 
4. Avbrytare för arbetsljus bak 
5. Avbrytare för främre varningsblink (*) 

 
6. Avbrytare för bakre varningsblink (*) 
7. Kylarvätskans temperaturmätare 
8. Bränslemätare 
9. Mätare för varvtal och brukstimmar  
 

 
ANMÄRKNING: 
På den här och följande sida finns en asterisk (*) efter en del förklaringar. Detta innebär att alla mas-
kiner inte har nämnda funktioner. 
 

1 2 3 4 5 6 7 9 

8 



LM TRAC 585 

 10

Mätartavla, höger 
 
 

 

 

 
10. Varningsljuspanel 
11. Differentialspärr (front) 
12. Lätt / tung körning (*) 
13. Parkeringsbromsens avbrytare 
14. Strömuttag 
15. Avbrytare för frontreds. spänningsmatning 
16. Avbrytare för arbetsredskapets låsning 
17. Avbrytare för lastararmarnas fjädring 
18. Bakmont. lyftens lyft/sänk avbrytare (*) 
19. Avbrytare för bakmont. lyftens flytläge (*) 
20. Avbrytare fös cylinderhydraulik bak (*) 

 
21. Spänningsmatning 1 för bakmont. redskap (*) 
22. Spänningsmatning 2 för bakmont. redskap (*) 
23. Strömlås 
24. Avbrytare för värmefläkt 
25. Värmeaggregatets temp. justering 
26. Kontroll av luftkonditionering (*) 
27. Avbrytare för luftkonditionering (*) 
28. Avbrytare för sätets/speglarnas värme (*) 
29. Avbrytare för bakrutans torkare/tvätt (*) 
30. Avbrytare för centralsmörjning (*) 
31. Varningsljus för allmänt alarm 

 
VARNINGSLJUSPANEL 

 
 

 

 
 

A. Temperaturmätare för hydraulikolja 
B. Inte i bruk 
C. Laddningens varningsljus 
D. Glödningens varningsljus 
E. Varningsljus för motoroljetryck 
F. Varningsljus för fjärrljus 
G. Varningsljus för körriktning bakåt 
H. Varningsljus för körriktning framåt  
I. Varningsljus för blinkers 
J. Varningsljus för tryckfilter (körhydraulik) 
K. Varningsljus för returfilter (arbetshydraulik) 
L. Varningsljus för bromshydraulikens tryck 
M. Varningsljus för motortemperatur 
 

 
 

11 12 10 13 14 18 19 20 21 22 

15 16 17 

23 24 26 27 28 29 30 

31 

 

25 

A B C D 

E 

F 

G 

H 
I K J 

L 

M 



LM TRAC 585 

 11

 
Manöverorganens funktion 
(mätartavla) 
 
Referensnummer och -bokstäver i denna del 
hänvisar till bilderna på sidorna 9 och 10.  
 

 
1. Avbrytare för nödblinkers 
Maskinens samtliga blinkers börjar 
blinka då avbrytarens nedre del trycks 
in. Signalljuset i avbrytaren blinkar i takt 
med blinkers. 

 

 
2. Avbrytare för parkerings- och 

körljus 
Avbrytaren har tre lägen: 
Övre delen intryckt:  Ingen belysning 
Mittläge: Parkeringsljusen tända 
Nedre delen intryckt:  Körljusen tända 
Växling mellan när- och fjärrljus sker 
med joystickavbrytaren under ratten. 
Parkeringsbelysningen fungerar trots 
att strömmen är frånkopplad. Kom ihåg 
att koppla bort körljusen före motorn 
stoppas. 

 

 
3. Avbrytare för frontarbetsljus 
Då avbrytarens nedre del trycks in 
tänds frontarbetsljusen. Signalljuset i 
avbrytaren lyser då belysningen är 
påkopplad. 

 

 
4. Avbrytare för arbetsljus bak 
Då avbrytarens nedre del trycks in 
tänds bakarbetsljusen. Signalljuset i 
avbrytaren lyser då belysningen är 
påkopplad. 

 

 

5. Främre varningsblinkens avbry-
tare (om monterad) 

Då avbrytarens nedre del trycks in kop-
plas blinken på. Signalljuset i avbryta-
ren lyser då blinken är påkopplad. 

 

 

6. Bakre varningsblinkens avbry-
tare (om monterad) 

Då avbrytarens nedre del trycks in 
kopplas blinken på. Signalljuset i avbry-
taren lyser då blinken är påkopplad. 

 

 
7. Kylarvätskans temperaturmätare 
Mätaren visar temperaturen för 
motorns kylarvätska.  

 

 
 

 

8. Bränslemätare 
Mätaren visar bränslenivån i tanken.  

 
9. Varvtalsmätare och timräknare  

 
a. Varvtalsmätare 
b. Timräknare 
 
Varvtalsmätaren visar motorns varvtal (r/min). 
Mätarens siffror multipliceras med 100, d.v.s 10 
motsvarar 1000 r/min. 
Timräknaren visar totala antalet timmar som 
motorn varit i bruk. Räknaren visar timmar och 
tiondedels timmar.  
 
10. Varningsljuspanel 
 
A. Temperaturmätare för hydraulikolja  

 
Den här mätaren visar temperaturen för 
hydraulikoljan. Normal brukstemperatur är ca 
80°C. 
 
 B. Inte i bruk 
 

 
C. Laddningens varningsljus 
Varningsljuset tänds om fel uppkommer 
i laddningssystemet. Ljuset är tänt då 
strömmen är påkopplad och slocknar 
då motorn startat. Ta reda på orsaken 
om ljuset tänds under körning. 

 

 
D. Glödningens varningsljus 
Ljuset lyser då strömnyckeln är i 
glödningsläge. 

 

a 

b 
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E. Varningsljus för motoroljetryck  
Ljuset tänds om motoroljetrycket är för 
lågt. Ljuset är tänt då strömmen är 
påkopplad och slocknar då motorn 
startat. Om ljuset tänds under körning, 
kontrollera motoroljenivån. 

 

 
F. Varningsljus för fjärrljus 
Det blåa varningsljuset lyser då fjärr-
ljusen är påkopplade.  Ljusväxling sker 
med joysticken under ratten. 

 

 

G. Varningsljus för körriktning 
bakåt 

Ljuset lyser då maskinen rör sig 
BAKÅT. 

 

 

H. Varningsljus för körriktning 
framåt 

Ljuset lyser då maskinen rör sig 
FRAMÅT. 

 

 
I. Varningsljus för blinkers 
Varningsljuset blinkar då höger eller 
vänster blinkers är påkopplad. Blinkers 
manövreras med joysticken under 
ratten. 

 

 

J. Varningsljus för tryckfilter 
Ljuset tänds då körhydraulikens 
tryckfilter är stockat. Byt filter snarast 
möjligt. 

 

 

K. Varningsljus för returfilter 
Ljuset tänds då arbetshydraulikens 
returfilter är stockat. 
Byt filter snarast möjligt. 

 

 

L. Varningsljus för 
bromshydraulikens tryck 

Ljuset tänds då trycket i broms-
hydrauliken är för lågt. Ta reda på och 
reparera orsaken till felet, innan 
arbetet fortsätter. 

 

 

M. Varningsljus för 
motortemperatur 

Ljuset tänds då kylvätskans tempe-
ratur år för hög.  

 
11. Differentiallåsets avbrytare 
Med avbrytaren kopplas framaxelns 
differentilallås på och från. Kör möjli-
gast rakt fram då låset är påkopplat och 
undvik snäva svängar. Rekommenda-
tionen är att låset inte används vid över 
10 km/h körhastighet. Avbrytarens 
signalljus lyser då differentiallåset är 
kopplat. 

 
PROG 12. Lätt / tung körning 

Växelavbrytare för körprogram. 
Mera information i avsnittet ”Arbete 
med redskapsbäraren. 

 

 
13. Parkeringsbromsens avbrytare  
Parkeringsbromsen kopplas på med 
fjäderkraft och från med hjälp av hyd-
raultryck. Bromsen är alltid påkopplad 
då motorn är stoppad. Signalljuset i av-
brytaren lyser då bromsen är påkop-
plad. Koppla alltid parkeringsbromsen 
före motorn stoppas.  

 
 14. Strömuttag 

Via detta plug-in uttag kan man ta 
ström för t.ex. laddning av mobiltelefon. 
Största tillåtna strömuttag är 10 A med 
frånkopplad varningsblinkers. 

 
15. Avbrytare för frontredskapets 

stickdosa  
Med avbrytaren kopplas strömmen till 
lastararmarnas stickdosa. Strömmen 
kopplas från då avbrytaren släpps. 
Avbrytarens signalljus lyser då ström-
men är kopplad. 

 

 
16. Avbr. för frontredskapets låsning
Frontredskapets låsning kopplas till och 
från genom att hålla avbrytarens nedre 
del intryckt och genom att samtidigt 
använda reglaget för cylinderhydraulik 
(hänv. 35, sida 14).  

 

 
17. Avbrytare för lastararmarnas 

fjädring 
Med avbrytaren kopplas lastararmar-
nas fjädringen på och från. Armarnas 
fjädring förbättrar körkomforten vid 
transportkörning då ett tungt redskap 
är kopplat till lastararmarna. Fjädrin-
gen skall vara frånkopplad under 
arbete. 
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18. Avbrytare för bakmonterad lyft 
Med avbrytaren manövreras den bak-
monterade lyften. Lyften stiger inte 
om flytläget är påkopplat.  

 

 

19. Avbrytare för bakmonterade 
lyftens flytläge 

Med avbrytaren kopplas bakre lyftens 
flytläge på och från. Kom ihåg att kop-
pla från flytläget före lyft av draget. 
Avbrytarens signalljus lyser då flytläget 
är kopplat. 

 

 
20. Avbrytare för cylinderhydraulik 

bak 
Med avbrytaren styrs oljeflödet till 
snabbkopplingar för bakre cylinder-
hydraulik.  

 

 
21. Spänningsmatning 1 för bakmon-

terat arbetsredskap 
Med avbrytaren kopplas strömmen till 
1. stickdosan bak på maskinen. Ström-
men kopplas från då avbrytaren släpps. 

 

 
22. Spänningsmatning 2 för bakmon-

terat arbetsredskap 
Med avbrytaren kopplas strömmen till 
2. stickdosan bak på maskinen. Ström-
men kopplas från då avbrytaren släpps.

 

 

23. Strömlås 
Se noggrannare förklaring om ström-
låsets funktion i avsnitt ”Motorns 
användning”. 

 

 

24. Fläktens avbrytare 
Fläktavbrytaren har 4 lägen:  
0) Frånkopplad 
1) 1. hastighet 
2) 2. hastighet 
3) 3. hastighet 
3. hastigheten är avsedd för snabb 
uppvärmning av hytten och avlägs-
nande av rimfrost från vindrutan. 1. 
hastigheten används vanligen i sam-
band med luftkonditioneringen, varmed 
dragkänsla förhindras. 

 

 
25. Värmeaggregatets temp.reglage
Med reglaget styrs vätskemängden till 
värmeväxlaren. Då reglaget vrids 
medurs stiger temperaturen. Då 
reglaget vrids helt moturs stängs väts-
kecirkulationen till värmeväxlaren. 

 
 26. Kontroll för luftkonditionering 

Med reglaget styrs luftkonditione-
ringens effekt. Använd ej onödigt stor 
effekt, det kan medföra förkylnings-
symptom.  

 

 

27. Avbrytare för luftkonditionering 
Med avbrytaren kopplas luftkonditio-
neringen till och från. Luftkonditione-
ringen fungerar enbart då fläkten är 
påkopplad. Rikta hyttens utbåsnings-
ventiler så att luftströmmen riktas uppåt 
bort från föraren. 

 

 
28. Avbrytare för sätets / speglarnas 

värme 
Med avbrytaren kopplas förarsätets och 
speglarnas värme på och från. Avbry-
tarens signalljus lyser då värmen är 
påkopplad. Kom ihåg att koppla från 
värmen då den inte längre behövs. 

 

 

29.  Bakrutans torkare / spolare 
Avbrytaren har tre lägen: 
0) Frånkopplad 
1) Bakrutans torkare på 
2) Bakrutans spolare på 
Avbrytaren återgår i läge 1 då den 
frigörs. 

 

 

30. Avbrytare för centralsmörjning 
I instruktionsboken samt i anvisningar 
som följer med aggregatet finns nog-
grannare förklaringar om central-
smörjningens funktion.  

 
 31. Allmänt alarm 

Detta varningsljus blinkar om någon 
av följande varningar aktiveras: 
• Motorns oljetryck 
• Hydraulikens tryckfilter 
• Hydraulikens returfilter 
• Motorns temperatur 
• Motorns luftrenare 
• Bromskretsens tryck 
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Manöverorgan i armstödet 
 

 

 

 
 
 

32. Lastararmarnas manöverspak 
33. Avbrytare för motorhydraulik (bak) 
34. Avbrytare för motorhydraulik (front) 
35. Flödesreglering för motorhydraulik (front) 
36. Avbrytare för spänning till arbetsredskap 
37. Flödesreglering för cylinderhydraulik (front) 
38. Avbrytare för lastararmarnas flytläge 
39. Färdriktningsomkastare 

 
32. Lastararmarnas manöverspak 
Spaken har fyra rörelseriktningar. 
Spaken fram: Lastararmarna går ner 
Spaken bak: Lastararmarna går upp 
Spaken till vänster: Skopans påfyllning 
Spaken till höger: Skopans tömning 
 
33. Motorhydraulikens avbrytare 
Med avbrytaren styrs oljeflödet till snabbkopp-
lingar för bakre motorhydraulik.   
Mera information i avsnittet ”Arbete med 
redskapsbäraren. 
 
34. Motorhydraulikens avbrytare 
Med avbrytaren styrs oljeflödet till lastarar-
marnas snabbkopplingar för motorhydraulik.  
Mera information i avsnittet ”Arbete med 
redskapsbäraren. 
 
35. Motorhydraulikens reglage 
Med det vridbara reglaget justeras oljeflödet till 
det frontmonterade arbetsredskapets motor-
hydraulikanslutning.   
Flödet kan justeras steglöst 10 - 100 l/min. 
Motorhydrauliken kan tas både från lastarar-
marnas snabbkopplingar och från snabb-
kopplingar bak på maskinen till vänster. De 
bakre uttagens flödesmängd kan inte justeras. 
Mera information i avsnittet ”Arbete med 
redskapsbäraren. 
 

Avbrytare för spänning till arbetsredskap 
Med avbrytaren kopplas spänningen till lastar-
armarnas stickdosa. Strömmen kopplas från då 
avbrytaren släpps. Med den här avbrytaren kan 
man t.ex. välja vilken ledplogsvinge som skall 
svänga. Den största tillåtna strömförbrukningen 
är 10A. 
 
36. Reglage för cylinderhydraulik 
Med reglaget styrs oljeflödet till snabbkopp-
lingar för lastararmarnas  cylinderhydraulik.  
 
37. Avbrytare för lastararmarnas flytläge 
Med avbrytaren kopplas lastararmarnas flytläge 
på och från.  
 

Undvik personskador: 
Koppla aldrig på flytläget då lastarar-
marna är upplyfta. Det fallande redska-
pet kan förorska en allvarlig olycka. 

 
38. Färdriktningsomkastare 
Avbrytaren har tre lägen: 
Främre delen intryckt:  Körning framåt 
Avbrytaren i mittläge: Friläge 
Bakre delen intryckt:  Körning bakåt 
ANMÄRKNING: Avbrytaren har från och med 
serienummer 332035 ersatts med en tryck-
knapp. Färdriktningen ändras vid varje tryck-
ning på tryckknappen. 
I varningsljuspanelen lyser pilen för körriktning 
alltid då körriktningen är vald.  
Tilläggsinformation i avsnittet ”Arbete med red-
skapsbäraren”. 
 

32

33 
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36 37 

38 

39 
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Rattaxelns joystick 
 

40. Joystick 
Med joysticken kan följande funktioner väljas: 
 
a) Ljudsignal 
b) Höger blinkers 
c) Vänster blinkers 
d) Fjärrljusblink 
e) När- / fjärrljus 
f)   Vindrutetorkare 
g)  Vindrutans spolare 

 
a) Ljudsignal 
Tryck på knappen i spakens topp 
b) Höger blinkers 
För spaken uppåt. Kom ihåg att returnera 
spaken efter vändning. 
c) Vänster blinkers 
För spaken nedåt. Kom ihåg att returnera 
spaken efter vändning. 
d) Fjärrljusblink 
För spaken upp mot ratten i första läge varvid 
fjärrljusen tänds. 

  
e)  När- / fjärrljus 
För spaken upp mot ratten i andra läge varvid 
fjärrljusen kopplas på och det blåa varnings-
ljuset i mätartavlan tänds. Byte till närljus sker 
genom att på nytt föra spaken upp mot ratten. 
f)    Vindrutetorkare 
Torkaren kopplas på genom att vrida holken. 
g)   Vindrutans spolare 
Spolaren påkopplas genom att trycka på 
kragen. 

 
Pedaler 

 

 
50. Gaspedal 
51. Bromspedal 
52. Kryppedal 

 
50. Gaspedal 
Genom att trycka på gaspedalen ökar man 
motorns varvtal varvid körpumpens automatik 
justerar oljeflödet till körmotorn. Körhastigheten 
kan regleras steglöst innom hela hastighets-
området både bakåt och framåt och motorns 
varvtal bibehålls vid högsta vridmoment. 
 
51. Bromspedal 
Maskinen har en separat bromspedal som kan 
användas vid behov.  

 
 
Genom kombinerad användning av broms- och 
gaspedal uppnås mycket exakta rörelser som 
krävs t.ex. vid koppling av arbetsredskap.   
 
52. Kryppedal 
Maskinen har dessutom en kryppedal med 
vilken körhastigheten kan reduceras då ett 
högre motorvarvtal krävs (t.ex. vid användning 
av borste och slyslåtter). 
 

50 

52 

51 
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Hyttens övriga utrustning 
 
Innerbelysning 
Innerbelysningen befinner sig ovanför dörren. 
Avbrytaren är integrerad med lampan. Kom 
ihåg att släcka innerbelysningen före du stiger 
ur hytten. 
 
 
Dokumentuppbevaring 

 
1. Bevaringsfack för dokument 
2. Fackets fästskruv 
 
Bevaringsfacket för dokument finns på förar-
sätets vänstra sida.  Facket kan svängas ned 
med hjälp av gångjärn genom att först öppna 
fästskruven. Maskinens säkringar och reläer 
befinner sig bakom facket. 

 
Värmeaggregatets ventiler 

 
1. Utblåsningsventil 
2. Recirkulationsventil 
 

 
I hytten finns 7 st utblåsningsventiler. Venti-
lerna är svängbara och lamellerna kan vridas 
till önskat läge. Ventilerna kan också stängas 
helt. 
 
Recirkulationsventilerna befinner sig till höger 
om förarens fötter. Recirkulationsventilerna 
hålls normalt stängda. Ventilerna öppnas då 
man snabbt önskar värma upp hyttluften. 
Ventilerna skall alltid vara öppna då man 
använder luftkonditioneringen. 

1 

2 

Utblåsningsventil Recirkulationsventil 



LM TRAC 585 

 17

 
Höger sidoruta 

 
1. Höger sidoruta 
2. Handtag 
3. Gångjärnspinne 
4. Ring 
 
Höger sidoruta kan öppnas för att effektivera 
hyttens ventilation. Öppna fönstret genom att 
dra handtaget bakåt och trycka det till höger 
varmed fönstret låses i öppet läge. Stäng 
fönstret i motsatt ordningsföljd. Säkerställ att 
fönstret är stängt före du lämnar hytten. 
 
VIKTIGT: 
Höger sidofönster fungerar också som 
nödutgång enligt följande: 
1. Dra upp gångjärnspinnen (3) genom att 

dra i ringen (4). 
2.  Skjut fönstret helt öppet. 
 

 

Nödutgången bör alltid vara i sin 
ordning. Kontrollera regelbundet att 
gångjärnspinnen är lätt att avlägsna 
genom att dra i ringen. Kom ihåg att 
montera pinnen efter kontroll. 

 

 

För att nödutgången skall vara 
hinderfri får inga saker uppbevaras 
framför den. 
Montera ingen som helst utrustning 
på detta område (varken in- eller 
utvändigt).  
Nödutgångens kanter bör vara plana 
så att kläderna inte fastnar vid 
användning.  

1 

2 

3 

4 
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MASKINENS YTTRE UTRUSTNING 
 
Anslutningar för hydraulik och el 
 
Bakre cylinderhydraulik 

 
1. Snabbkoppling, hane 
2. Snabbkoppling, hona 
 
Snabbkopplingarna för bakre cylinderfunktioner 
på maskinen befinner sig på motorplåtens 
högra sida. Snabbkopplingsdimensionen är ½” 
och de tillåter ett flöde på 25 l/min. 
 
Motorhydraulik, bak 

1. Snabbkoppling, hona 
2. Snabbkoppling, hane 
3. Snabbkoppling, hane (retur) 
4. Stickdosa för arbetsredskap 
 
Snabbkopplingarna för motorfunktioner baktill 
på maskinen befinner sig på motorplåtens 
vänstra sida.  
Anslut alltid motorns spillretur till den för 
ändamålet reserverad ½” hankoppling. 
Snabbkopplingarna 1 och 2 är 1”. 
Spänningen för bakmonterat arbetsredskap får 
man från stickdosan 4.  

 
 
Cylinderhydraulik front 

1. Snabbkoppling, hane 
2. Snabbkoppling, hona 
 
Snabbkopplingarna för maskinens främre 
cylinderfunktioner befinner sig på vänstra sidan 
av lastararmarnas tvärbalk. Snabbkopplings-
dimensionen är ½” och de tillåter ett flöde på 25 
l/min. 
 
Motorhydraulik front 

1. Snabbkoppling, hona 
2. Snabbkoppling, hane 
3. Snabbkoppling, hane (retur) 
4. Stickdosa för arbetsredskap 
 
Snabbkopplingarna för den främre motorhyd-
rauliken befinner sig på vänstra sidan av lastar-
armarnas tvärbalk. 
Anslut alltid motorns spillretur till den för 
ändamålet reserverad ½” hankoppling. 
Snabbkopplingarna 1 och 2 är 1”. 
Spänningen för frontmonterat arbetsredskap får 
man från stickdosan 4.  

2 

3 

2 

3 
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Spänningsanslutning 
 
Stickdosor för uppvärmning 

1. Hydraulikoljevärmare 
2. Motorns blockvärmare 
 
Stickdosorna för hydraulikolje- och motorvär-
mare befinner sig i maskinens vänstra bakhörn.  
Använd bägge värmarna vid behov vid kall 
väderlek. Vanligen är en uppvärmningstid på 2 
timmar tillräcklig. Onödigt långa uppvärmnings-
tider är enbart energikrävande. 
 
Huvudströmbrytare och hjälpströmdosa 

1. Huvudströmbrytare 
2. Hjälpströmdosa 
 
Huvudströmbrytaren och hjälpströmdosan 
befinner sig i maskinens vänstra bakhörn under 
skyddslucka. 
Med huvudströmbrytaren avbryts kontakten 
mellan batteri och maskin. 
Hjälpströmdosan kan användas t.ex. för start-
hjälp då batteriet är urladdat . 
Dosan förutsätter användning av separat kabel. 

Övrig utrustning 
 
Varningsblink på taket 

1. Varningsblink på taket 
2. Vingmutter och band 
3. Fästbult 
 
Takblinken kan vid behov svängas ned genom 
att lossa fästbulten (3). Dessutom kan blinken 
lösgöras från foten genom att lossa vingmuttern 
(2)  
 
 
Låsning av ramled 

1. Låspinne och låsring 
 
Maskinens ramled måste alltid låsas före 
maskinen lyfts upp eller före servicearbeten 
med motorn igång. Vänd maskinramen rak och 
flytta pinnen (1) från position A till position B. 
Lås tappen med låsring. Kom ihåg att flytta 
pinnen tillbaka till position A före användning av 
maskinen. 
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Dörrar och lås 

1. Yttre handtag 
2. Öppningsknapp 
 
Dörren öppnas utifrån genom att trycka på 
knappen och dra i handtaget. Dörren kan låsas 
genom att med nyckel vrida om knappen. 
 

1. Spak 
 
Dörren öppnas inifrån genom att lyfta spaken 
(1). 
 

 
Bränslepåfyllning 

1. Bränsletankens kork 
 
Bränsletanken kork befinner sig ovanför maski-
nens högra framhjul. 
 
 
Lyftarmsstöd 

1. Lyftarmsstöd (1 på vardera sidan) 
2. Pinne 
3. Låsnål 
 
Lyftarmsstödet på bägge sidor kan ställas i fyra 
olika lägen enligt behov. 
Lösgör låsnålarna och dra ut pinnarna. Sänk 
lyftarmarna till för redskapet lämplig höjd och 
lyft bägge lyftarmsstöden till samma höjd. 
Montera pinnar och låsnålar. Välj bästa möjliga 
monteringshål ur användningssynpunkt. 

2 

1 

1 

1 
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KONTROLLER FÖRE ANVÄNDNING 
 
Dagliga kontroller 
Det är viktigt att kontrollera maskinen före start 
för att undvika skador. 
 

 

Undvik personskador: 
Serva maskinen endast då den står på 
en jämn yta, motorn är stoppad, parke-
ringsbromsen är kopplad och arbetsreds-
kapet är sänkt till marken. 

 
KONTROLLER 
Gå ett varv kring maskinen och kontrollera om 
skador eller slitage är synliga. 
Kontrollera motoroljenivån. 
Kontrollera kylarvätskenivån. 
Rengör skyddsnät och kylare.  
Fyll på bränsle vid behov. 
Kontrollera hydrauloljenivån. 
Rengör luftrenarens dammficka.  
Kontrollera alla varningsljusens funktion och 
timräknarens mätarställning. 
Kontrollera körljusens skick. 
Kontrollera hyttens skick. 
Kontrollera alla dekaler. 
 
Justering av förarsäte 
Justera sätet före start av motorn. 
 

 

Undvik personskador: 
Justera inte sätet då maskinen är i 
rörelse. 

 

 

1. Fram-bak justering 
2. Fjädringsjustering 
3. Ryggstödets lutningsjustering 
4. Justering av sittdynans bakre kant 
5. Justering av sittdynans främre kant 

 

 
a. Justering enligt förarens vikt 
b. Ryggstödets lutningsjustering 
 
1) Fram-bak justering  

Dra handtaget uppåt och flytta sätet till 
önskat läge. 

2) Fjädringsjustering 
Fjädringen kan justeras enligt förarens vikt. 

3) Ryggstödets lutningsjustering 
Lyft upp handtaget och luta ryggstödet till 
önskat läge. 

4) Justering av sittdynans bakre kant 
Lyft upp handtaget och justera höjden av 
sittdynans bakre kant.   

5) Justering av sittdynans främre kant 
Lyft upp handtaget och justera höjden av 
sittdynans främre kant.  

a. Justering enligt förarens vikt 
Dra ut knoppen eller skjut in den för att jus-
tera enligt förarens vikt. 

b. Ryggstödets lutningsjustering 
Lyft spaken och justera ryggstödet till öns-
kat läge. 

 
Justering av armstöd 

 
1. Spännskruv 
 
Genom att lossa spännskruven kan främre 
delen av det högra armstödet justeras steglöst i 
höjdled. 
 

1 2 

3 
4 
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MOTORNS ANVÄNDNING 
 

 

Undvik personskador: 
Läs alla säkerhetsanvisningar. 
Läs alla säkerhetsdekaler. 
Starta inte motorn i slutna utrymmen. 
Starta inte motorn stående på mas-
kinens sida utan sitt alltid i sätet.  

 
VIKTIGT: 
Använd aldrig eter för att starta motorn. 
Använd inte startmotorn kontinuerligt över 30 
sekunder. 
Om motorn inte startar inom 30 sekunder, 
vänta 2 minuter före nästa försök.  
Maskinen har starthindrande utrustning. Motorn 
startar enbart då parkeringsbromsen är 
påkopplad. 
 
 
Start av motorn 
1) Säkerställ att parkeringsbromsen är 

kopplad. 
2) Se till att alla manöverorgan är i friläge eller 

frånkopplade (också motorhydrauliken).  
3) Koppla på huvudströmbrytaren. 
4) Koppla på strömmen och kontrollera att 

följande varningsljus tänds:  
• Motorns oljetryck 
• Laddning 
• Parkeringsbroms 
• Glödning 
 

 
P. Inte i bruk 
O. Strömmen frånslagen 
I. Strömmen påslagen 
II.  Inte i bruk 
III. Start 

 
5) Vänta tills glödningens varningsljus 

slocknat. Tryck gaspedalen ned till hälften 
och vrid strömnyckeln till startläge. 

6) Släpp strömnyckeln då motorn startar och 
låt gaspedalen återgå i friläge. 

7) Säkerställ att varningsljusen för motorns 
oljetryck och laddning slocknar.  Om någon 
av varningsljusen fortsätter att lysa, stanna 
motorn och klarlägg felet. 

 
 
 
START AV MOTORN I KALL VÄDERLEK 
1) Utför åtgärderna 1-5 under rubriken ”Start 

av motorn” 
2) Om motorn inte startar med första försök, 

koppla bort strömmen och ånyo på, för att 
aktivera glödningen en gång till. 

3) Utför åtgärderna 6 och 7 under rubriken 
”Start av motorn”. 

 
 
 
ÅTGÄRDER EFTER ATT MOTORN 
STARTAT 
Gör följande åtgärder efter att motorn startat 
men före arbetet påbörjas: 
 
1) Låt motorn gå på snabbare tomgång ca 2 

minuter och i kall väderlek ca 5 minuter. 
Detta värmer upp motor och hydraulik.  

2) Lyft och sänk lastararmarna några gånger i 
kall väderlek. 

3) Påbörja inte körning eller använd inte 
funktioner före maskinen har varmnat. 
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START MED HJÄLPBATTERI 
 

 

Undvik personskador: 
Batterigaserna är explosiva. Rök inte 
och säkerställ att gnistor och öppen eld 
inte kommer i närheten av batteriet. 
Försök inte starta med hjälpbatteri om 
maskinens eget batteri är fruset. 
Följ noggrant givna anvisningar. 

 
I maskinens vänstra bakhörn, under luckan 
finns en hjälpströmdosa som används för att 
koppla till hjälpbatteriet (se bild sid. 18).  
 
Om kabel avsedd för strömdosan inte finns 
tillgänglig, gör på följande sätt: 
 
1. Kör hjälpmaskinen möjligast nära redskaps-

bäraren. MASKINERNA FÅR INTE 
VIDRÖRA VARANDRA! 

2. Alla manöverorgan skall vara i friläge i 
bägge maskiner. 

3. Använd skyddsglas och gummihandskar. 
4. Anslut hjälpbatteriets pluspol  och pluspolen 

för  redskapsbärarens batteri med den röda 
startkabeln.   

5. Anslut den svarta startkabeln till hjälp-
batteriets minuspol. 

6. Anslut den svarta kabelns andra ända till 
redskapsbärarens ram. 

7. Koppla på huvudströmbrytaren. 
8. Starta den andra maskinens motor och låt 

den gå en kort tid. 
9. Starta redskapsbärarens motor. 
10. Lösgör startkablarna i motsatt ordning (6, 5 

ja 4). 
 

 
Stopp av motorn 
 

Undvik personskador: 
Sänk alltid alla arbetsredskap till marken 
och koppla parkeringsbromsen före 
motorn stoppas.  

 
1. Ställ maskinen på ett jämnt och stabilt 

underlag. 
2. Sänk alla arbetsredskap till marken och 

koppla parkeringsbromsen. 
3. Låt motorn gå på tomgång och säkerställ 

att alla manöverorgan är i friläge eller 
urkopplade. 

4. Låt motorn gå på tomgång några minuter 
så att den svalnar. 

5. Vrid strömnyckeln i O-läge och ta ur nyc-
keln ur låset. 

6. Koppla ur huvudströmbrytaren och placera 
nyckeln i hytten. 

7. Lås hyttdörren före du lämnar maskinen. 
 
 
Bränslekvaliteter 
Man får inte använda eldningsolja som motor-
bränsle. Ifall man använder lägre beskattat 
bränsle bör det vara avsett för motorbruk. I det 
följande exempel på godkända lägre beskat-
tade bränslen:  
 
Leverantör Kvalitet 
Fortum Tempera Green (sommar / vinter)

Tempera 5G 
Tempera 3G 

Shell Thermo City (sommarkvalitet) 
Thermo City (vinterkvalitet) 
Thermo City Premium 
(sommarkvalitet) 

Esso Essoheat LS 
Essolene LS 

Teboil Hilight Motor (sommarkvalitet) 
Hilight Motor (vinterkvalitet) 
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REDSKAPSBÄRAREN I ARBETE 
 
Allmänt 
 

 

Undvik personskador: 
Iaktta säkra arbetsrutiner. 
Följ noggrant i denna bok givna anvis-
ningar gällande säkerhet och använd-
ning. 
Kör aldrig med en maskin i oskick. 
Utför alla serviceåtgärder i rätt tid, enligt 
anvisningar i denna bok.  
Läs anvisningar med rubriken ”Viktigt” 
före maskinens användning. 

 
VIKTIGT: 
Bekanta dig omsorgsfullt med manöverorganen 
och maskinens funktioner före körning.  
Läs anvisningarna i denna bok gällande 
manöverorganens användning. 
Läs också säkerhetsanvisningarna både i bör-
jan och andra ställen i boken.  
Kontrollera alltid före körning att belysning, var-
ningsljus, mätare och manöverorgan är i skick 
och att de fungerar också under körning. 
Utför dagliga serviceåtgärder enligt servicepro-
gram före du startar motorn. 
 
Första 50 brukstimmar 
En flexibel användning och omväxlande belast-
ning hjälper till att ”köra in” maskinens olika 
delar. Det är skäl att fästa uppmärksamhet på 
den  nya maskinens inkörning eftersom det in-
verkar på maskinens hållbarhet i fortsättningen. 
• Värm upp motor och hydraulik före belast-

ning. 
• Låt inte motorn gå på tomgång eller på fulla 

varvtal längre än 5 minuter. 
• Undvik jämna, ihållande varvtal. 
• Undvik snabba inbromsningar och körrikt-

ningsväxlingar. 
• Utför första 50 brukstimmars servicen enligt 

anvisningar i denna bok. 
 
OBS: Håll ett öga på motorns oljetryck och 
temperatur under körning. Kontrollera regel-
bundet kylarvätske- och motoroljemängden. 
Kontrollera också skruvarnas, muttrarnas och 
slangarnas monteringar samt eventuella skav-
ningar (hjul, avloppsserie, axlar, vätskeslangar 
m.m.).  Dra åt vid behov.  

 
Allmänna bruksanvisningar  
 
Körning 
De funktioner som hänför sig till körning av  LM 
TRAC 585 redskapsbäraren manövreras med 
tre pedaler.  
Körhastigheten regleras vanligen med gas-
pedalen. Körhastigheten ökar genom tryck på 
pedalen, samtidigt som motorns varvtal mot-
svarar högsta vridmoment. Härvid uppnås den 
bästa möjliga bränsle-ekonomin och hydrau-
likens kapacitet bibehålls oförändrad. 
Körhastigheten kan regleras steglöst inom hela 
hastighetsområdet både bakåt och framåt. 
Körhastigheten minskar genom att gaspedalen 
lyftes och den hydrostatiska transmissionen 
fungerar som broms. Snabbt lyft av gaspedalen 
förorsakar en snabb inbromsning av maskinen; 
lyft således pedalen långsamt.  Användning av 
bromspedal är vanligen nödvändig enbart för 
att hålla maskinen på plats på lutande unde-
lag.  
 
Val av körriktning 
Körriktningen växlas med avbrytaren i toppen 
på joysticken. Avbrytaren har tre lägen: Framåt 
- Friläge - Bakåt 
ANMÄRKNING: ANMÄRKNING: Avbrytraren 
har från och med serienummer 332035 ersatts 
med en tryckknapp. Färdriktningen ändras vid 
varje tryckning på tryckknappen. 
Körriktningsväxlingen bör ske enbart då mas-
kinen står stilla. Lyft gaspedalen helt och tryck 
lätt på bromsen före körriktningsväxling. Släpp 
bromspedalen genast då ny körriktning är vald 
och tryck på gaspedalen för att uppnå önskad 
hastighet. 
Avbrytarens mittläge ställer transmissionen i 
friläge. 
 
Kryppedal 
Med kryppedalen kan körhastigheten reduceras 
trots att motorvarvtalet hålls högt. Egenskapen 
är nyttig t.ex. då man momentant behöver ett 
större flöde till kopplade arbetsredskap. Tryck 
samtidigt både på gas- och kryppedal. Motorns 
varvtal justeras med gaspedalen och maski-
nens körhastighet med kryppedalen. Maski-
nens körhastighet minskar genom att trycka på 
kryppedalen. 
Ifall hög pumpkapacitet och låg hastighet 
behövs en längre tid rekommenderas skifte av 
hastighetsområde. Se anvisningar under rubri-
ken ”Lätt / tung körning”. 
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Tillkoppling av arbetsredskap 
 
Frontmonterade arbetsredskap 
Maskinen är i huvudsak försedd med redskaps-
snabbkoppling av typ KUNTA-500. På bestäl-
lning kan också annan typ av redskapsfäste 
erhållas. Arbetsredskapet låses elhydrauliskt 
från hytten. 
 

 
1. Fästpunkt för arbetsredskapets krokar 
2. Fästpunkt för arbetsredskapets nedre fäste 
3. Låspinne 
 
Koppla till det frontmonterade arbetsredskapet 
på följande sätt: 
1. Sänk armarna och vrid snabbkopplings-

ramen i skopans tömningsläge.  
2. Kör maskinen bakom arbetsredskapet och 

lyft armarna så att redskapets krokar hakar 
i punkterna (1) på ramens övre tvärbalk.  

3. Lyft upp armarna och vrid redskapet i 
skopans påfylningsläge varmed låspinnarna 
låser sig i redskapets kopplingshål. 

 

 

Undvik personskador: 
Säkerställ att låstapparna är på plats 
före körning. 

 
Koppla från det frontmonterade arbetsredska-
pet på följande sätt: 
1. Sänk arbetsredskapet till marken, håll av-

brytaren för redskapslåsningen intryckt och 
använd samtidigt reglaget för cylinder-
hydraulik, varvid låstapparna dras in mot 
maskinens mittlinje. 

2. Vrid snabbkopplingsramen mot skopans 
tömningsläge, sänk armarna tills krokarna 
frigörs från tvärbalken. 

3. Backa maskinen bort från redskapet. 
 

 
Bakmonterade arbetsredskap 
Maskinen kan vara utrustad med bakmonterad 
lyft där arbetsredskap kan kopplas. Bakmon-
terat redskap tillkopplas manuellt med pinnar.  
 

 
1. Fästpunkt för arbetsredskapets krokar 
2. Låspinne 
 
Koppla till det bakmonterade arbetsredskapet 
på följande sätt: 
1. Lösgör låspinnarna. 
2. Sänk draganordningen helt och backa mas-

kinen till redskapet.  
3. Lyft draganordningen så att redskapets 

krokar fäster vid punkterna (1). 
4. Lyft draganordningen helt upp och montera 

låspinnar. Lås tapparna med låsring. 
 
Koppla från det bakmonterade arbetsredska-
pet på följande sätt: 
1. Sänk redskapet på jämn mark. 
2. Lösgör redskapets låspinnar och sänk drag-

anordningen helt ned.  
3. Kör bort maskinen från redskapet och mon-

tera låspinnarna i draganordningen. Lås 
tapparna med låsringar. 

 
 
Dragpunkt 
Ifall maskinen har dragpunkt baktill kan man i 
den koppla ett bogserat redskap eller en släp-
vagn. 
Dragpunkten är standard då draganordning in-
går. 
Dragpunktens pinndiameter är 30 mm. 
Kom ihåg att låsa pinnen med låsring. 

1 

2 
3 

1 

2 
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Redskap monterade på motorplåten 
På motorplåten kan man t.ex. montera en 
vattenbehållare. Monteringen sker på separata 
glidskenor eller i ramens befintliga hål. 
 

 
1. Monteringshål (4 st) 
2. Monteringsskenor 
 
 
Lätt / tung körning 
Med avbrytaren i mätartavlan kan man välja ett 
för arbetet anpassat körprogram. 
Körprogrammet inverkar på transmissionens 
och dieselmotorns bruksegenskaper.   
 
Lätt körning 
Maskinen accelererar snabbt till maximi-
hastighet. Egenskapen kan användas t.ex. vid 
transportkörning, plogning m.fl. arbeten som 
inte kräver ett stort oljeflöde från arbets-
hydrauliken. 
 
Tung körning 
Funktionen används då oljebehovet i arbete är 
stort i förhållande till körhastighet. Dylika 
arbeten är exempelvis användning av borste, 
gräs- och slyklippare eller snöslunga. 
Man uppnår samma effekt med kryppedalen. 
 
OBS: Maskinens maximikörhastighet och 
största dragkraft är de samma med bägge kör-
programmen.

 
Hydraulmotordrivna 
arbetsredskap 
Fram- och baktill eller på maskinens motorplåt  
kan kopplas hydraulmotordrivna arbetsredskap. 
Oljeflödet för bakmonterad motorhydraulik kan 
inte justeras. 
Oljeflödet för den frontmonterade motorhyd-
rauliken kan däremot regleras med potetiome-
tern på sätets armstöd.  Potentiometerns 
värden ger följande riktgivande oljeflöde. 
 
Oljeflöde för frontuttaget 

Potentiometervärde Flöde (ca) 
1 10 l/min 
2 20 l/min 
3 30 l/min 
4 40 l/min 
5 50 l/min 
6 67 l/min 
7 70 l/min 
8 80l/min 
9 90 l/min 

10 100 l/min 
 
Justera flödet enligt bruksanvisning för front-
monterade arbetsredskap. 
 
VIKTIGT: 
Kom ihåg att kontrollera det maximala flödet ur 
arbetsredskapets bruksanvisning.   Överskrid 
aldrig största tillåtna flöde och använd alltid 
minsta möjliga flöde. 
 
 
 
 
 

2 1 

1 
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SERVICE 
 
Allmänt 
En av de viktigaste förutsättningarna för mas-
kinens driftssäkerhet är rätt service utförd i rätt 
tid. 
Maskinanvändaren står i nyckelposition för 
servicens utförande eftersom serviceåtgärder 
nämnda i instruktionsboken bör göras med ett 
visst timintervall.  
De i servicetabellen nämnda serviceintervallen 
gäller maskiner som arbetar i normala förhål-
landen. Maskiner i tungt arbete skall servas 
oftare. 
 

 

Undvik personskador: 
Ställ maskiner på ett jämnt och stabilt 
underlag, koppla parkeringsbromsen, 
sänk arbetsredskapen till marken och 
stoppa motorn. Koppla ur huvudström-
brytaren och avlägsna strömnyckeln ur 
låset.  
Fäst en skylt vid ratten som förbjuder 
start av maskinen. 

 

 

Undvik personskador: 
Om servicen förutsätter lyft av maskinen, 
följ följande anvisningar: 
Lås maskinens ramled med låspinne. 
Ledad bakaxel, lyft inte mitt under. 
Använd enbart ändamålsenliga och 
tillräckligt kraftiga lyftdon.  
Placera tillräckligt kraftiga stöd under 
upplyfta maskindelar. 
Gå aldrig under maskinen före den är 
säkrad enligt anvisningar. 

 

 

Undvik personskador: 
Använd alltid lastararmarnas servicestöd 
om åtgärder vidtas under armarna. 

 

 

Undvik personskador: 
Var speciellt försiktig vid service av kom-
ponenter under tryck.  

 

 

Undvik personskador: 
Använd trygga arbetsmetoder vid alla 
serviceåtgärder.  
Alla lagar, förordningar och anvisningar 
gällande arbetssäkerhet för alltid följas. 

 

 
Komponeternas tillgänglighet 
En del av maskinens servicepunkter befinner 
sig under öppningsbara luckor. Kom ihåg att 
stänga alla öppnade luckor efter arbetet. 
 

Undvik personskador: 
Starta inte motorn om någon av 
maskinens luckor är öppen eller lösgjord.

 
 
 
Problemavfall 
Ta noggrant till vara allt problemavfall som upp-
kommit under servicearbetet.   
Leverera spillolja, begagnade filter och kylväts-
ka till insamlingplats för problemavfall. 
Batterier innehåller frätande syra och tungme-
taller. Hantera batterier enligt gällande regler.  
Oljedränkta dukar skall avvecklas tryggt och 
enligt gällande regler. 
Låt inte problemavfall komma ut i miljön eller i 
avlopp, där de förorsakar stora skador. 
 

Mycket viktigt: 
Se till att problemavfal hanteras på rätt 
sätt enligt gällande regler.  Ta vara på 
miljön, förstör inte den med främmande 
ämnen. 

 
Tryckackumulatorer 
Maskinen har tre tryckackumulatorer, en för 
bromsarna och två för lastararmarnas flytläge. I 
ackumulatorerna bibehålls ett tryck trots att 
motorn stoppas, vilket bör beaktas då maski-
nen servas och repareras. 
 

Undvik personskador: 
Öppna aldrig hydraulikanslutningar utan 
att du först säkerställt att samtliga tryck-
ackumulatorer är trycklösa.  
Lämna hydrauliksystemets rör och slan-
gar i fred om du inte säkert vet vad som 
skall göras!  
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Servicetabell 
 

Serviceintervall (brukstimmar) Serviceåtgärd 
10 50 250 500 1000 2000 2 år 

1.  Kontroll av motoroljemängd X       
2.  Kontroll av kylvätskemängd X       
3.  Kontroll av däckens lufttryck X       
4.  Kontroll av eventuella vätskeläckage X       
5.  Kontroll av spolarvätskemängd X       
6.  Kontroll av hydraulikoljemängd X       
7.  Smörjning av lyftcylinderleder X       
8.  Smörjning av lastararms- och baklyftens leder X       
9.  Smörjning av skopcylinderns kulleder X       
10. Smörjning av leder, mellanstag och mellanstång X       
11. Smörjning av styrcylinderns kulleder X       
12. Smörjning av ramleder X       
13. Rengöring av hyttens luftfilter  X      
14. Töming av bränslefiltrets vattenavskiljare  X      
15. Rengöring av motorns luftfilter  X      
16. Rengöring av kylarens celler  X      
17. Kontroll av generatorremmens stramning  X      
18. Kontroll av hjulbultarnas åtdragning  X      
19. Kontroll av bromspedalens frispel   X     
20. Kontroll av tryckackumulatorns tryck   X     
21. Byte av motorolja och filter  (O) X     
22. Byte av motorns luftfilter   X     
23. Kontroll av oljemängd i hjulnav   X     
24. Smörjning av drivaxlarnas ledkors   X     
25. Smörjning av drivaxlarnas stödlager   X     
26. Smörjning av bakaxelns mittled   X     
27. Kontroll av oljemängd i differential och mellanhus   X     
28. Byte av bränslefilter   X     
29. Kontroll av läckage, åtdragning av koppl. / anslutn.   X     
30. Byte av returfilter för hydraulikolja  (O)  X    
31. Differentialernas och mellanhusets oljebyte     X   
32. Rengöring av bränsletank     X   
33. Kontroll av bromsarnas funktion     X   
34. Byte av motorns inre luftfilterelement     X   
35. Mätning och justering av körhydraulikens tryck     X   
36. Mätning och justering av arbetshydraulikens tryck     X   
37. Byte av körhydraulikens filter   (O)   X   
38. Byte av olja i hjulnav     X   
39. Rengöring av hydr.oljebehållare och oljebyte     X   
40. Byte av hyttens luftfilter      X   
41. Kontroll av batteri        
42. Kontroll av generatorns kablar      X  
43. Kontroll av startmotorns kablar      X  
44. Kontroll och rengöring av insprutare      X  
45. Kylsystemets rengöring och vätskebyte       X 
 
OBS: 10 timmars servicen skall utföras varje dag före motorn startas. 

50 timmars servicen skall utföras minst en gång per vecka. 
500 timmars servicen skall utföras minst en gång per 6 månader. 
1000 timmars servicen skall utföras minst en gång per år. 
2 år innebär service som skall utföras vartannat år, oberoende av körtimmar. 
(O) innnebär att det första olje- och filterbytet skall göras efter 50 brukstimmar. Därefter utförs olje- 
och filterbyte med 250 timmars intervall. 
Ovan nämnda serviceintervall baserar sig på normal användning. Om arbetet sker i svåra förhållan-
den skall serviceintervallet i motsvarande grad reduceras 
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Servicepunkter 
OBS. Bilden nedan är riktgivande och i den illustreras inte alla servicepunkter. 
Bildens referensnummer hänvisar till numreringen i servicetabellen på föregående sida. 
 

 

 
 
Smörjmedelsrekommendationer och -volymer 
 
Smörjpunkt Volym Kvalitetsrekomm. Första 

påfyllning 
Anmärkningar 

Bränsletank 70 l DIN EN590 
Dieselolja * 

DIN EN 590 
Dieselolja 

Använd sommar- eller 
vinterkvalitet enligt 

temperatur 

Kylsystem 14 l Vatten/glykol 
50/50 % 

Vatten/glykol 
50/50 % 

Använd aldrig enbart 
vatten 

Motorolja 6,4 l 
15W/40 

API CG-4, CF-4, CF, SH 
ASEA 98 E2, B4, B3, A2

Castrol  
CDR 10W/30 

Använd 5W/30 vid 
temperaturer under  

-15°C 

Hydraulikolja 110 l 
ISO-VG46 

DIN 51524 osa 1 
DIN 51502 

Castrol  
AWH 46  

Bakaxelns differential  4 l API GL5-LS 
 

Castrol 
LS-90 

Framaxelns differential 4 l API GL5-LS 
 

Castrol 
LS-90 

Oljan bör innehålla 
tillsatsmedel för 

bromsar i oljebad 

Framaxelns mellanhus 0,6 l API GL5-LS 
 

Castrol 
LS-90 

 

Hjulnav (4 st) 4 x  0,35 l API GL5-LS 
 

Castrol 
LS-90 

 

Spolarvätska 3,8 l Vatten/spolarvätska 
50/50 % 

Vatten/spolar-
vätska 50/50 % 

Använd aldrig enbart 
vatten 

Smörjpunkter  Molybdendisulfidfett Castrol MS1 
Grease  

 
* Se avsnittet ”bränslekvaliteter” i denna bok.

1 
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10 timmars service 
Utför följande serviceåtgärder dagligen före 
start av motorn. 
 
1. Kontroll av motoroljemängd 

 
1.  Mätsticka                   2. Oljepåfyllning 
 
Vid kontroll av motoroljemängd bör maskinen 
stå på vågrätt underlag. Oljenivån bör ligga 
mellan mätstickans streck. Kontrollera oljenivån 
först efter att motorn har varit stoppad några 
minuter. Den tillsatta oljan skall vara av samma 
kvalitet som den ursprungliga i motorn. 
 
2. Kontroll av kylarvätskemängd 

1. Expansionskärlets kork 
 

 

Undvik personskador: 
Var försiktig då du öppnar expansions-
kärlets kork då motorn är het. 
Utsprutande het vätska kan förorsaka 
svåra brännskador. 

 
Den kalla kylvätskenivån skall ligga mellan Min 
och Max -strecken. Tillsätt rent vatten vid 
behov. Kom ihåg att regelbundet kontrollera 
kylvätskans köldhärdighet. 

 
 
3. Kontroll av däckens lufttryck 

1. Lufttrycksmätare 
 
Lufttrycket i däcken beror på maskinens an-
vändning och förhållanden. I normala förhållan-
den används ett däckstryck på 2,5-3-0 bar. 
Tillåten variation är 1,7 - 5,7 bar. 
 
 
4. Kontroll av eventuella vätskeläckage 
Kontrollera att alla slangar och proppar sitter 
tätt. Om du upptäcker läckage, reparera dem 
före start av maskinen. 
 
 
5. Kontroll av spolarvätskemängd 

1. Påfyllningsöppning 
 
Säkerställ att det finns tillräckligt med vätska i 
behållaren. Tillsätt köldtålig spolarvätska i 
vattnet. Se till att vätskan tål köld.  
 

1 2 

1 

1 

Max 
Min

1 
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6. Kontroll av hydraulikoljemängd 

1. Kontrollglas 
 
Då oljemängden kontrolleras bör maskinen stå 
på plant mark, med arbetsredskapen nedsänk-
ta och oljan avkyld. Oljenivån bör vara synlig i 
kontrollglaset. Oljepåfyllning sker genom öpp-
ningen (ventilationskorken) i motorrummet. Då 
du fyller på olja, säkerställ att både olja och om-
rådet kring påfyllningsöppningen är rena. Den 
tillsatta oljan bör vara av samma kvalitet som 
den i behållaren. 
 
 
7-12 Smörjning 
Smörj med en manuell smörjpress.  Rengör alla 
smörjnipplar före smörjning. 
 
Smörj följande punkter: 
7) Lyft- och parallellcylindrarnas kulleder 

(8 nipplar) 
8) Smörjning av lastararms- och baklyftanord-

ningens ledtappar (10 nipplar) 
9) Skopcylinderns kulleder (6 nipplar) 
10) Mellanstagets och mellanstångens ledtap-

par (8 nipplar) 
11) Styrcylindrarnas kulleder (2 nipplar / sida) 
12) Ramledens ledtappar (2 nipplar) 
 

 
50 timmars service 
Servicen bör utföras varje vecka, trots att 
brukstimmarna kanske understiger 50. Utför 10 
timmars servicen samtidigt. 
 
13. Rengöring av hyttens luftfilter 

1.  Lucka            2. Filter 
 
Öppna luckan under hyttens högra sidofönster. 
Lösgör filtret och blås det rent med tryckluft. 
Blås inifrån utåt. Kontrollera filtret och tätnin-
garnas skick. Byt ut ett felaktigt filter mot ett 
nytt. 
 
 
14. Töming av bränslefiltrets vattenavskil-

jare 

1. Avtappningskran 
 
Placera ett kärl under bränslefiltret och öppna 
avtappningskranen i filtrets botten. Stäng kra-
nen då bränslet som rinner är rent.  
Utför bränslesystemets luftning om det visar sig 
vara nödvändigt. Starta motorn och kontrollera 
att inga läckage förekommer.  

1 

1 

1 

2 
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15. Rengöring av motorns luftfilter 

 
1.  Skyddslock                 2. Yttre filterelement 
3.  Inre filterelement         4. Dammficka 
 
Stoppa motorn och ta av skyddslocket.  
Demontera det yttre filterelementet och rengör 
det genom att blåsa med tryckluft inifrån utåt. 
Största tillåtna lufttryck är 4 bar. Rengör damm-
fickan. Kontrollera filtret och gummitätningens 
skick. Kontrollera samtidigt också det inre ele-
mentets skick. Om det yttre elementet är 
trasigt, byt absolut också det inre elementet. 
Rör inte ett i skick varande inre element. 
Montera yttre element och skyddslock. 
 
OBS: Starta aldrig motorn utan element i 
luftrenaren.  
 
 
16. Rengöring av kylarens celler 
 
Rengör cellerna med för ändamålet passande 
lösningsmedel och vatten. Använd inte tryck-
tvätt eftersom den kan skadar cellernas 
lameller. 

 
17. Kontroll av generatorremmens åtstram-

ning 

1.  Spännbult         2. Generatorfäste 
 
Kontrollera generatorremmens skick. Om 
remmen är sliten eller oljig skall den bytas ut. 
Tryck ned remmen med 7-8 kP:s kraft med 
tummen. Remmen skall svikta 10 mm. Strama 
åt remmen vid behov genom att lossa spänn-
bulten och vrida generatorn. 
 
 
18. Kontroll av hjulbultrarnas åtdragning 
 
Hjulbultarnas åtdragning kontrolleras dagligen 
då maskinen är ny under de 50 första bruks-
timmarna.  Åtdragningsmomentet är 610 Nm. 
 

2 

3 

1 

4 

1 

1 
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250 timmars service 
Utför samtidigt 10 och 50 timmars service. 
 
19. Kontroll av bromspedalens frispel 
Bromspedalens frispel bör vara ca 10 mm. 
 
 
20. Kontroll av tryckackumulatorns tryck 
Parkera maskinen på plant underlag, koppla 
inte på parkeringsbromsen. Stoppa motorn och 
pumpa med bromspedalen tills bromstryckets 
varningsljus tänds. Det bör vara möjligt att 
tryckka ned pedalen minst 4 gånger innan 
ljuset tänds. 
 
 
21. Byte av motorolja och filter 
Motoroljefiltret bör alltid bytas i samband med 
motoroljebytet. Den nya maskinens motorolja 
och -filter skall bytas efter första 50 bruks-
timmar. Följande oljebyte bör göras efter 250 
brukstimmar.  
 
Filterbyte 

1. Motoroljefilter 
 
Stoppa motorn och vänta ca 10 min så att oljan 
svalnar något och placera ett kärl under olje-
filtret. 
Lösgör filtret med en filternyckel. 
Stryk ett tunt lager ren olja på det nya filtrets 
tätningsyta och montera filtret. Dra åt för hand, 
alltför hård åtdragning skadar filtret. 
 

 
Oljebyte 

 

1. Tömningsplugg 
2. Påfyllningsplugg 
3. Mätsticka 
 
Placera ett kärl under motorn och lösgör töm-
ningsproppen. Då all olja runnit ut, montera 
proppen och lösgör påfyllningsproppen.  
Fyll på olja av rätt kvalitet till mätstickans max -
märke via påfyllningsöppningen. Starta motorn 
och låt den gå på tomgång ca 1 minut. Stoppa 
motorn och kontrollera oljenivån. Fyll på olja vid 
behov. 
 
22. Byte av motorns luftfilter 

 
1.  Skyddslock 2.  Yttre filterelement 
3.  Inre filterelement 3.  Dammficka 
 
Stoppa motorn och demontera skyddslocket.  
Lösgör yttre filterelementet och rengör luftre-
naren invändigt med en torr duk. Kontrollera 
det inre filtrets skick och byt ut ett dammigt eller 
skadat inre element. Rör inte ett i skick varande 
inre element. 
 Rengör dammfickan och montera ett nytt yttre 
filterelement. Montera luftrenarens skyddslock. 
 
OBS: Starta aldrig motorn utan element i 
luftrenaren.  
 

3 

1 

4 2 

1 
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23. Kontroll av oljemängd i hjulnav 

1. Oljans nivå- / tömnings- / påfyllningspropp 
 
Parkera maskinen på ett jämnt och stabilt un-
derlag. Lyft upp maskinen så att hjulen är strax 
ovanför markytan. Vrid hjulet så att nivåprop-
pen är på samma höjd som navcentrum och 
lösgör proppen. Oljenivån bör vara i nivå med 
öppningens nedre kant. Fyll på olja av rätt 
kvalitet enligt behov och montera proppen. 
Utför samma åtgärd i alla hjulnav.   
 
 
24. Smörjning av drivaxlarnas ledkors 
25. Smörjning av drivaxlarnas stödlager 

1. Smörjnippel (drivaxel) 
2. Smörjnippel (stödlager) 
 
Parkera maskinen på ett jämnt och stabilt un-
derlag. Koppla parkeringsbromsen och förhin-
dra maskinens rörelser. Smörj de på bilden 
märkta nipplarna med fett av god kvalitet. Torka 
bort fett som sipprat ut. 
 

 
26. Smörjning av bakaxelns mittled. 

1. Smörjnippel 
 
Smörj bakaxelns mittled med fett av god kvali-
tet. Torka bort fett som sipprat ut. 
 
 
27. Kontroll av oljemängd i differentialer och 

i mellanhus 
 
Framaxel och mellanhus 

1a. Framaxelns påfyllnings- och kontrollpropp 
1b. Mellanhusets påfyllnings- och kontrollpropp 
 
 
Parkera maskinen på ett jämnt och stabilt un-
derlag. Koppla parkeringsbromsen och förhin-
dra maskinens rörelser. Öppna framaxelns och 
mellanhusets påfyllnings-/kontrollproppar. Olje-
nivån bör ligga i nivå med öppningarnas nedre 
kant. Fyll på olja av rätt kvalitet enligt behov 
och montera propparna. 

1 

1a 

1b 

1 1 

2 

1 1 
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Bakaxel 

1. Bakaxelns påfyllnings- och kontrollpropp 
 
Parkera maskinen på ett jämnt och stabilt un-
derlag. Koppla parkeringsbromsen och förhin-
dra maskinens rörelser. Öppna bakaxelns 
påfyllnings- / kontrollpropp. Oljenivån bör vara i 
nivå med öppningens nedre kant. Fyll på olja 
av rätt kvalitet enligt behov och montera 
proppen. 
 
28. Byte av bränslefilter 

1. Bränslefilter 
 
Parkera maskinen på ett stabilt och jämnt 
underlag och stoppa motorn. Placera ett kärl 
under bränslefiltret och lösgör filtret med en 
filternyckel. Stryk ett tunt lager rent bränsle på 
det nya filtrets tätningsyta och montera filtret. 
Dra åt för hand, alltför hård åtdragning skadar 
filtret. Lufta slutligen bränslesystemet. 
 
29. Kontroll av läckage 
Kontrollera alla rör, slangar och kopplingar i 
händelse av läckage. Dra åt lösa slangklämmor 
och byt ut skadade delar mot nya. Kontakta 
återförsäljarens service om du upptäcker läc-
kage i hydraulikpumpar eller -motorer. I axlar 
eller motor konstaterade läckage förutsätter 
också att yrkeskunnig montör tillkallas.  
 

 
500 timmars service 
Utför samtidigt 10, 50 och 250 timmars service. 
 
30. Byte av returfilter för hydraulikolja 

1. Filtrets lyftlänk 
2. Filterelement 
 
Hydraulikoljans returfilter avlägsnar smuts från 
oljan före retur till behållaren. 
Parkera maskinen på ett jämnt och stabilt un-
derlag. Sänk arbetsredskapen till marken, kop-
pla parkeringsbromsen och förhindra maski-
nens rörelser. 
Öppna filtrets lock och lyft upp filtret. Avlägsna 
det gamla elementet och montera i ett nytt. 
Rengör alla delar och tätningsytor. 
Montera det nya filterelementet och tillhörande 
O-ring. 
Montera filterlocket. 
Starta motorn och kontrollera eventuella 
läckage. 
 
 
 
 

1 

1 

1 

2 
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1000 timmars service 
Utför samtidigt 500, 250, 50 och 10 timmars 
service. 
 
31. Oljebyte  i differentialerna 
 
Framaxel 

 
Bakaxel 

1. Avtappningspropp 
2. Nivå- / påfyllningspropp 
 
Parkera maskinen på ett stabilt och jämnt un-
derlag och stoppa motorn. Placera ett tillräckligt 
stort kärl under differentialens avtappnings-
propp och lösgör nivå- och avtappningsprop-
parna. Montera avtappningsproppen då all olja 
runnit ut. 
Fyll differentialen med olja av rätt kvalitet tills 
nivån ligger vid nivåöppningens nedre kant. 
Montera proppen. 
Utför samma åtgärd vid den andra axeln. 
 
OBS: Referens 1a är framaxeldifferentialens  
alternativa nivå-/påfyllningspropp.   

 
32. Rengöring av bränsletank 
Kondensvattnet i bränsletanken skall tömmas 
via tankens bottenpropp. Placera ett kärl under 
tanken och lösgör avtappningsproppen. Mon-
tera proppen då bränset som rinner ut är rent. 
Arbetet utförs lämpligen då bränslemängden i 
tanken är liten. 
 
 
33. Kontroll av bromsarnas funktion 
Kontrollera kör- och parkeringsbromsens skick. 
Maskinen bör tryggt hållas på plats i en lutning 
på  20 % med kopplad parkeringsbroms. 
 
 
34. Byte av motorns inre luftfilterelement 

 
1.  Skyddslock 2.  Yttre filterelement 
3.  Inre filterelement 4.  Dammficka 
 
Stoppa motorn och demontera skyddslocket.  
Demontera yttre filterelementet och rengör 
luftrenaren invändigt med en torr duk. 
Rengör dammfickan och demontera det inre 
filterelementet. Montera att nytt inre och yttre 
filterelement. Montera luftrenarens skyddslock. 
Det inre filterelementet skall bytas senast då 
det yttre elementet är rengjort fem gånger. 
 
OBS: Starta aldrig motorn utan element i 
luftrenaren.  
 

1 
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35. Mätning och justering av 

körhydraulikens tryck 
Låt auktoriserad verkstad utföra mätning och 
justering av körhydraulikens tryck.  
 
36. Mätning och justering av 

arbetshydraulikens tryck 
Låt auktoriserad verkstad utföra mätning och 
justering av arbetshydraulikens tryck.  
 
37. Byte av körhydraulikens filter  

 
1. Filterkopp 
 
Parkera maskinen på ett jämnt och stabilt un-
derlag och placera ett kärl under filtret. Lösgör 
filterkoppen och lyft ur filterelementet. Tvätta 
koppen med dieselbränsle. Montera nytt filter-
element i koppen och montera den.  
OBS: Oljan skall normalt bytas i samband med 
filterbyte, se punkt 39. 
 
 
38. Hjulnavens oljebyte 

 
1. Oljans nivå- / tömnings- / påfyllningspropp 
 

 
Parkera maskinen på ett jämnt och stabilt un-
derlag. Lyft upp maskinen så att hjulen är strax 
ovanför markytan och placera ett kärl under 
hjulnavet. Vrid hjulet så att avtappningsproppen 
ligger som lägst (A) och lösgör proppen. Låt 
oljan rinna i kärlet och vrid sedan hjulet så 
proppen kommer i samma höjd som navets 
centrum (B). Fyll på olja av rätt kvalitet tills olja 
rinner ut och montera proppen. 
Upprepa åtgärden vid de övriga hjulnaven. 
 
 
39. Rengöring av hydr.oljebehållare och 

oljebyte 

1. Avtappningspropp (2 st per sida) 
2. Påfyllningspropp / luftventil 
 
Placera tillräckligt stora kärl under oljebehål-
larnas avtappningsproppar. Avlägsna prop-
parna och låt olja och eventuella orenheter 
rinna ut. Montera avtappningspropparna och 
öppna påfyllningsproppen. Fyll på med rekom-
menderad olja i behållarna tills oljenivån syns i 
kontrollglaset. Montera proppen. Starta motorn 
och låt den gå några minuter. Stoppa motorn 
och kontrollera oljenivån, fyll på olja enligt 
behov. Starta motorn och kontrollera att alla 
proppar och kopplingar är täta. 
 
 
 A 

B 

1 
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40. Byte av hyttens luftfilter  

1.  Lucka            2. Filter 
 
Öppna luckan under hyttens högra sidofönster. 
Lösgör filtret och hantera det enligt gällande 
regler. Montera ett nytt filter och stäng luckan. 
 
41. Kontroll av batteri 

1. Batteri 
2. Säkrings- och reläbox 
3. Batterihållare 
4. Ramledens låspinne 
 
Batteriet är underhållsfritt och kräver ingen spe-
ciell service. Kontrollera trots detta att batteri-
kablarna är ordentligt fästa och att kabelskorna 
och batteriets exteriör är ren. 
På bilden syns också huvudströmmens säk-
rings- och reläbox, se sida 40. 

 
2000 timmars service 
Utför samtidigt 1000, 500, 250, 50 och 10 
timmars service. 
 
42. Kontroll av generatorns kablar 
Kontrollera skicket av generatorns alla anslut-
ningar. Rengör oxiderade anslutningar och dra 
åt lösa anslutningar. Byt ut skadade anslut-
ningar. 
 
43. Kontroll av startmotorns kablar 
Kontrollera skicket av startmotorns alla anslut-
ningar. Rengör oxiderade anslutningar och dra 
åt lösa anslutningar. Byt ut skadade anslut-
ningar. 
 
44. Kontroll och rengöring av insprutare 
Låt auktoriserad verkstad kontrollera spridar-
munstyckens skick och öppningstryck. 
 
 
 
2 års service 
 
45. Kylsystemets rengöring och vätskebyte 
Placera ett tillräckligt stort kärl under maskinen. 
Öppna expansionskärlets kork och lösgör den 
nedre vattenslangen från motorsidan. Låt väts-
kan rinna ut i kärlet och montera slangen. Fyll 
kylsystemet med en blandning av rent vatten 
och kylarrengöringsmedel. Följ blandningsan-
visningarna på rengöringsmedlets förpackning.  
Starta motorn och låt den gå på tomgång ca 20 
minuter. Stoppa motorn och tappa ut rengö-
ringsvätskan via nedre vattenslangen.  
Montera vattenslangen, använd ny slangkläm-
ma och fyll systemet med kylvätskeblandning.  
Starta motorn och låt den gå ca 5 minuter. 
Kontrollera kylvätskenivån och fyll på kylväts-
keblandning vid behov. Säkerställ att inga läc-
kage förekommer. 
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Övrigt i anslutning till service 
 
Motorplåt, bakre del 

1. Motorplåt, bakre del 
2. Handtag 
 
Lösgör motorplåten genom att först dra hand-
taget i nedre delen bakåt (A). Lyft därefter 
motorplåten uppåt (B) och lyft av hela motor-
plåten. Motorplåtens montering sker i omvänd 
ordning. 
 
Motorplåtens övre del 

1. Motorplåtens övre del 
 
Motorplåtens övre del kan öppnas då den 
bakre delen först är demonterad. Lyft upp (A) 
bakändan av motorplåtens övre del. Motor-
plåten hålls öppen med hjälp av gasfjädrar.  

 
Luckor 

1. Handtag 
 
Luckorna i maskinens bakdel avlägsnas genom 
att dra i handtaget enligt bilden ovan. Under 
den vänstra luckan finns hjälpströmdosan och 
huvudströmbrytaren.  
 
Filtrets servicelucka 

1. Servicelucka 
2. Fästbult (4 st) 
 
Byte av motorns olje- och bränslefilter under-
lättas av att först avlägsna filtrens servicelucka. 
 
Sänkning av lastare med stoppad 
motor 
(Eller vid fel i elsystemet) 
Om armarna är i övre läge och motorn inte kan 
startas eller om ström inte finns, kontakta auk-
toriserad verkstad. 
 

Undvik personskador: 
Gå aldrig under lastararmar i upplyft läge 
utan att de är stöttade.  
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Säkringar 
Säkringsboxen befinner sig under dokumentboxen. Säkringarna är av MICRO -typ. 
 

 
 

Nr Strömkrets Amp 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
13 
14 
15 
16 

Vänster parkering / mätarljus 
Höger parkering 
Vänster närljus 
Höger närljus 
Fjärrljus 
Frontarbetsljus 
Bakarbetsljus 
Blinkers 
Inte i bruk 
Inte i bruk 
Takblink / strömuttag 
Safematic / bromsljus / innebel. / 
radions perman.ström (15) 
Nödblinkers 
Motorrummets ljus 
Varningsljus 
Spärr / val av körprogram 

3 A
3 A

7,5 A
7,5 A
10 A
20 A
20 A
15 A

10 A

10 A
10 A

7,5 A
3 A

7,5 A
 
OBS:  
Använd enbart säkringar av i tabellen nämnd 
strömstyrka.

 
Nr Strömkrets Amp 
17 
18 
19 
20 

 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

 
28 
29 
30 

Parkeringsbroms 
Körtransmission 
Pilotstyrningens huvudström 
Frontdosa / redsk.lås / armarnas 
flytläge och fjädring 
Motorns stopp, 15 
Vindrutetorkare / spoln./ signal 
Bakrutans torkare / spolare 
Spegel- och sätesvärmare 
Fläkt / luftkonditionering 
Strömlås / glödn. styrström 
Baklyft /frontväxl.ventil /bakcyl. 
hydr. / elansl. för bakredskap 
Varvatalsmätare (30) 
Bränsle- /värme- /varvräkn. (15) 
Radions minne 

15 A
10 A
15 A

15 A
20 A
10 A
10 A
15 A
20 A
10 A

15 A
7,5 A
7,5 A
7,5 A

 
 
OBS:  
Framför batteriet finns en kopplingsdosa som 
innehåller reläer och följande säkringar. 
Huvudström 80A 
Start 50A 
Glödning 50A 
Deessa säkringarna är av typ MAXI.  
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Maskinens förvaring 
 
Under 2 månaders förvaring 
Speciella åtgärder krävs inte, om: 
• Maskinen är regelbundet servad 
• Maskinen är ren 
• Kylvätskan är tillräckligt köldtålig för rådan-

de temperatur. 
• Bränsletanken är fylld. 
• Batterierna förvaras på rätt sätt.  
 
Över 2 månaders förvaring 
Följande åtgärder skall vidtas om maskinen 
lämnas oanvänd i över 2 månader: 
• Rengör maskinen både in- och utvändigt 

och gör en universalsmörjning. 
• Kör motorn till normal temperatur och kör 

en stund med maskinen. 
• Byt motorolja och filter. 
• Öppna bränslefiltrets kran och låt vatten 

och smuts rinna ut. Stäng kranen. 
• Rengör och fyll bränsletanken med rent die-

selbränsle som passar för rådande tempe-
ratur.  Låt motorn gå ca 5 minuter. 

• Rengör motorns luftrenare invändigt samt 
det yttre elementet. 

• Töm och skölj kylsystemet. Fyll med köld-
tålig kylvätska. 

• Säkerställ att batterierna är fulladdade. Ta 
bort batterierna från maskinen om maskinen 
uppbevaras i kallt utrymme. Kontrollera bat-
teriernas laddning med 30 dagars mellan-
rum. 

• Förvara maskinen i torrt och varmt ut-
rymme skyddat mot solljus. Lyft upp mas-
kinen från marken, använd godkända stöd. 

• Smörj alla synliga cylindrars kolvstänger 
med fett för att förhindra korrosion. 

 

 
Ibruktagning av maskinen 
 
Under 2 månaders förvaring 
• Säkerställ att batterierna är fulladdade. 
• Kontrollera olje- och vätskenivåer samt 

däckstryck. 
• Gör universalsmörjning. 
• Lufta bränslesystemet vid behov. 
• Starta motorn men låt inte varvtalet över-

stiga 1000 r/min. 
• Gör en provrunda för att säkerställa att all 

utrustning fungerar klanderfritt. 
 
Över 2 månaders förvaring 
• Kontrollera däcktrycke 
• Avlägsna presenningar och sänk maskinen 

till marken. 
• Öppna bränslefiltrets kran och låt vatten 

och smuts rinna ut. Stäng kranen. 
• Kontrollera motoroljenivån. 
• Kontrollera kylvätskenivån. 
• Säkerställ att batterierna är fulladdade. 
• Anslut batterikablarna och dra åt omsorgs-

fullt. 
• Kontrollera hydrauloljenivån. 
• Kontrollera kilremmens skick och åtstram-

ning. 
• Starta motorn men låt inte varvtalet över-

stiga 1000 r/min. 
• Säkerställ att alla skydd och luckor är på 

rätta platser och ordentligt fästa. 
 

Undvik personskador: 
Säkerställ före start att alla manöver-
organ är i friläge och parkeringsbromsen 
kopplad. 
Starta inte motorn i slutna utrymmen. En 
tillräcklig ventilation är ett krav i alla 
situationer.  
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Förhindrande av brand 
 
Brandrisken kan minskas genom att alltid hålla 
maskinen ren. 
Avlägsna alla främmande föremål och all smuts 
före arbetet påbörjas. Kontrollera särskilt att 
motor och avgasrör är rena. 
Det åligger användaren att regelbundet rengöra 
maskinen.  
Reparera eventuella läckage och torka ome-
delbart bort spillt bränsle och smörjmedel. 
Bränslet är lättantändligt och kan förorsaka 
brand eller explosion. Fyll inte bränsletanken 
eller serva inte bränslesystemet under pågå-
ende svetsning eller nära öppen eld, brinnande 
cigaretter m.m.  
Gnistor eller lågor kan förorsaka explosion av 
batterigaser. Undvik olyckor på följande sätt: 
• Lösgör alltid först batteriets minuskabel och 

montera den sist. 
• Följ anvisningar i denna bok gällande start 

med hjälpbatteri. 
• Kortslut inte batteripolerna med metall-

föremål. 
• Svetsa, slipa eller rök inte nära batterier. 
 
Kontrollera att inga löskontakter eller slitna iso-
leringar förekommer i elsystemet. Reparera 
eller byt alla lösa och skadade delar. 
 

 
Lastararmarnas servicestöd 
Montera alltid lastararmarnas servicestöd före 
du går under upplyfta lastararmar. 
 

1. Servicestöd 
2. Ramledens låspinne och låsring 
 
Lastararmarnas servicestöd är monterat i ma-
kinens vänstra framstänkskydd. Stödet lösgörs 
genom att öppna 2 vingmuttrar och dra ut 
skruvarna. Samma skruvar och vingmuttrar 
används för att montera stödet på armarnas 
lyftcylinder. 
 

1. Servicestöd 
2. Skruv 
3. Vingmutter 
 
Lyft upp armarna och montera servicestödet på 
vänster lyftcylindern med hjälp av skruvar och 
vingmuttrar.  Sänk därefter armarna långsamt 
så att servicestödet ligger mellan cylinderröret 
och -fästet. 
Lösgör servicestödet i motsatt ordning. Kom 
ihåg att fästa servicestödet omsorgsfullt i 
maskinens vänstra framstänkskärm. 
 

Undvik personskador: 
Gå aldrig under upplyfta lastararmar 
utan att servicestödet är på plats. 

1 

2 

1 

3 

2 
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Maskinens bogsering 
 
SOM HUVUDREGEL GÄLLER ATT BOG-
SERING ÄR FÖRBJUDEN! 
 
Om maskinen måste flyttas skall flyttningen 
ske på transportunderlag. 
 
I nödfall kan maskinen bogseras en kort sträc-
ka. Följande anvisningar bör ovillkorligen följas: 
• Bogseringshastigheten får inte överstiga 5 

km/h. 
• Bogseringssträckan får inte överstiga 20 m. 
• Före bogsering måste säkerställas att fel 

inte föreligger i axlar eller drivmotor. Trasiga 
delar i de här komponeterna kan förorsaka 
stora följdskador. 

• Parkerinsbromsen måste frånkopplas enligt 
anvisningar nedan om motorn inte går. 

 
Parkeringsbromsens frånkoppling för bog-
sering 

1. Skruv (nyckelvidd 24 mm) 
2. Låsbricka 
 
1. Lossa skruvarna (1) något. 
2. Avlägsna låsbrickorna (2) och bevara dem. 
3. Dra åt skruvarna (1). 
4. Parkeringsbromsen är nu frånkopplad. 
5. Montera låsbrickorna (2) efter bogsering. 
6. Dra åt skruvarna (1) till 95 - 115 Nm. 

 
 
 

1 

1 

2 

2 
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TEKNISKA DATA 
 
DIMENSIONER 
Längd 
Höjd 
Axelavstånd 
Spårvidd 
Vändradie, min 
Vändradie, max 
Markfrigång 

4300 mm
2250 mm
2000 mm
1410 mm
1600 mm
3400 mm

280 mm
 
VIKTER 
Egenvikt 
Framaxelvikt 
Bakaxelvikt 
Max tillåten framaxelvikt 
Max tillåten bakaxelnvikt 

3790 kg
1700 kg
2090 kg
5300 kg
5300 kg

 
MOTOR, ALLMÄNT 
Modell: 
 

Detroit D704 TE2, turbodiesel 

Cylinderdiameter 
Slaglängd 
Antal cylindrar 
Slagvolym 
Nominell effekt (3000 r/min) 
Högsta vridmoment (1400 r/min) 
Tomgång 

94 mm
100 mm

4 st
2776 cm³
60,5 kW
290 Nm

900 ± 50 rpm
 
MOTORNS SMÖRJSYSTEM 
Kugghjulspump och utbytbart fullflödesfilter 
 
Oljefilter 
Min. oljetryck 

Papper
1,5 bar

 
BRÄNSLESYSTEM 
Bränsle 
Insprutningspump 
Insprutningsföljd 
Insprutningstryck 
Bränslefilter 

Diesel *
Rad

1-3-4-2
250 bar
Papper

 
* Uppvärmningsolja får inte användas som 
bränsle. 
 
KYLSYSTEM 
Termostatstyrt övertryckssystem 
Hydraulmotordriven kylfläkt 
 

 
KÖRHYDRAULIK 
Slutet, lastavkännande system med elstyrd rikt-
ningsomkastning.  
Belastningsautomatik som övervakar motor-
funkioner. Steglös körhastighet 0-40 km/h. 
 
Körpump 
 

Linde, axialkolvpump med 
variabel volym 
 

Körmotor 
 

Linde, axialkolvmotor med 
variabel volym 
 

Pumpkapacitet
 
Arbetstryck 

160 l/min
 

420 bar
 
ARBETSHYDRAULIK 
Lastavkännande (LS) system 
 
Pump 
 
 

Metaris (Rexroth), axialkolv-
pump med variabel volym 
 

Ventiler 
 

4 spindlar, elstyrda 

Pumpkapacitet
 

130 l/min

Max. tryck 200 bar
 
STYRHYDRAULIK 
Hydrostatisk midjestyrning. Oljeflödet för styr-
systemet leds via prioriseringsventil från arbets-
hydraulikens krets. 
 
Styrcylindrar 2 st
 
ÖVRIGA HYDRAULKOMPONENTER 
Hydrauloljekylare under motorns kylare. 
 
Oljemängd ca 110 l
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BROMSAR 
I fram- och bakaxel integrerade flerskivsbrom-
sar.  Parkeringsbromsen verkar enbart på fram-
axeln. 
I normal användning fungera den hydrostatiska 
transmissionen som broms. 
 
AXELKONSTRUKTION 
Framaxeln är styv och ofjädrad. 
Bakaxeln är styv och försedd med mittled. 
 
DÄCK 
Standarddäck 
Däcktryck 
- Lägsta tillåtna 
- Högsta tillåtna 
 

315/60R 22.5

1,7 bar
5,7 bar

Däcktrycken kan variera beroende på mas-
kinens anavändning. Som universaltryck kan 
användas 2,5-3,0 bar både bak och fram om 
inte annat nämns i samband med arbetsred-
skapet.   
 
ELSYSTEM 
Spänning 
Startmotor 
Växelströmsgenerator 
Batteri 
Jordning 
Säkringar 
Körljuslampa 
Arbetsljuslampa 
Parkeringsljuslampa 
Blinkerslampa 
Bromsljuslampa 
Varningsljuslampa 
Lampa i motorutrymmesljus 
Innebelysningens lampa 

12V
2,2 kW

85 A
12V, 145 Ah

Negativ
Se sida 40

H7/12V/55W
H3/12V/55W

T4W/12V/4W
P21W/12V/21W
P21W/12V/21W

H3/12V/55W
C5W/12V/5W

C10W/12V/10W
 
LUFTKONDITIONERING (Extra utrustning) 
Kylmedel (R 134) 1,35 kg
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PROBLEMSITUATIONER 
 
I det följande finns några anvisningar för eventuella problemsituationer. Om nedan nämnda anvisnin-
gar inte avlägsnar felet, rekommenderar vi att kontakt tas med auktoriserad verkstad. 
 
PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD 

Bränslet är slut eller av fel kvalitet.  Fyll bränsle. Använd rätt bränsle 
enligt temperatur. 

Luft eller vatten i bränslesystemet 

Avlägsna vattnet från tanken. 
Kontrollera bränslerörens 
kopplingar, reparera vid behov. 
Lufta bränslesystemet. 

Oljans viskositet är för hög. Använd rätt olja enligt temperatur. 

Motorn startar inte eller 
är svårsdtartad. 
 
 

Batteriet urladdat. Ladda batteriet. 
Bränslet håller på att ta slut. Fyll bränsletanken. 
Luftfiltret stockat. Rengör elle byt ut filtret. Låg motoreffekt 
Bränslefiltret stockat Byt filter. 

Motorn stannar. Bränslet är slut. Fyll på bränsle och lufta 
bränslesystemet. 

Dålig bränslekvalitet. Använd rätt bränslekvalitet. Onormal avgasfärg. För mycket olja i motorn. Töm ut överlopps olja. 
För låg kylarvätskenivå Fyll på kylarvätska till rätt nivå. 
Kylarcellerna stockade Rengör vid behov. 
Kylarvätskan smutsig Byt kylarvätska, rengör systemet. 
För stor belastning Minska på motorns belastning 

Kylvätskans temperatur 
för hög 

Dålig bränslekvalitet. Använd rätt bränslekvalitet. 
Oljenivån låg i hydrauliken Fyll på olja. Maskinens hastighet för 

låg Körhydraulikens filter stockat Byt filter 
Maskinen rör sig inte. Säkring nr 18 felaktig Byt säkring, se sida 40 
Maskinen rör sig inte 
framåt eller bakåt Färdriktningens avbrytare felaktig Överlåt byte av avbrytare till 

märkesverkstad 
Körprogrammet kan 
inte ändras. Säkring nr 16 felaktig Byt säkring, se sida 40 

Lastararmarna rör sig 
inte. Säkring nr 19 felaktig Byt säkring, se sida 40 

Flytläge fungerar inte. Säkring nr 20 felaktig Byt säkring, se sida 40 
Bakre lyft fungerar inte. Säkring nr 27 felaktig Byt säkring, se sida 40 
Främre cylinderhydrau-
lik fungerar inte. 

Avbrytare till främre cylinderhydraulik 
felaktig 

Överlåt byte av avbrytare till 
märkesverkstad 

Bakre cylinderhydraulik 
fungerar inte. Säkring nr 27 felaktig Byt säkring, se sida 40 
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SERVICEPROTOKOLL 
 
Tabellerna på följande sidor bör fyllas i, i samband med utförd service. I tabellen nämnda brukstim-
mar är timantalet som maskinens timräknare för tillfället visar. Kom ihåg att utföra också 10 och 50 
timmars samt 2 års servicen i rätt tid. 
 
OBSERVERA: Utförandet av serviceåtgärder i rätt tid och på rätt sätt är förutsättningar för gällande 
garanti. 
 
Timräknarens mätarställning: 50 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 50 timmar. 
 
Utför 10 och 50 timmars service samt med (O) 
märkta åtgärder i 50 timmars kolumnen. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. 
 
OBS: Den här servicen är speciellt viktig med 
hänsyn till den nya maskinens kontinuerliga 
funktionssäkerhet. 

Stämpel: 
 
 
 
 

 
 
Timräknarens mätarställning: 250 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 250 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50 och 250 timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. 

Stämpel: 
 
 
 
 

 
 
Timräknarens mätarställning: 500 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 500 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50, 250 och 500 timmars 
service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. Stämpel: 
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Timräknarens mätarställning: 750 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 750 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50 och 250 timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. 

Stämpel: 
 
 
 
 

 
Timräknarens mätarställning: 1000 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 1000 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50, 250, 500 och 1000 
timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. Stämpel: 

 
 
 
 

 
Timräknarens mätarställning: 1250 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 1250 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50 och 250 timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. 

Stämpel: 
 
 
 
 

 
Timräknarens mätarställning: 1500 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 1500 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50, 250 och 500 timmars 
service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. Stämpel: 
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Timräknarens mätarställning: 1750 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 1750 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50 och 250 timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. 

Stämpel: 
 
 
 
 

 
Timräknarens mätarställning: 2000 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 2000 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50, 250, 500, 1000 och 2000 
timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. Stämpel: 

 
 
 
 

 
Timräknarens mätarställning: 2250 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 2250 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50 och 250 timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. 

Stämpel: 
 
 
 
 

 
Timräknarens mätarställning: 2500 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 2500 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50, 250 och 500 timmars 
service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. Stämpel: 
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Timräknarens mätarställning: 2750 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 2750 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50 och 250 timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. 

Stämpel: 
 
 
 
 

 
Timräknarens mätarställning: 3000 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 3000 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50, 250, 500 och 1000 
timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. Stämpel: 

 
 
 
 

 
Timräknarens mätarställning: 3250 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 3250 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50 och 250 timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. 

Stämpel: 
 
 
 
 

 
Timräknarens mätarställning: 3500 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 3500 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50, 250 och 500 timmars 
service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. Stämpel: 
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Timräknarens mätarställning: 3750 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 3750 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50 och 250 timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. 

Stämpel: 
 
 
 
 

 
Timräknarens mätarställning: 4000 timmar SERVICEN UTFÖRD 

Datum:  
Mätarställning:  
Montör: 
 
 
 

 
Utför den här servicen då timräknarens 
mätarställning visar 4000 timmar. 
 
Utför samtidigt 10, 50, 250, 500 och 1000 
timmars service. 
 
Serviceåtgärderna hittar du i servicetabellen. Stämpel: 

 
 
 
 

 
Sköt också framledes om maskinens regelbundna underhåll enligt serviceprogram i denna 
instruktionsbok. 
 
Kontakta auktoriserad verkstad om du har frågor gällande maskinens service eller underhåll. 
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ANTECKNINGAR 
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