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  K Ä Y T T Ä J Ä L L E                    &&  

 
 
 

Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi sinulle, joka käytät LM TRAC 685 monitoimi-
konetta. Tässä kirjassa käytetään myös pelkästään nimitystä kone, kun puhutaan monitoimi-
koneesta. Kirja sisältää yksityiskohtaiset ajo- ja huolto-ohjeet. Tee huoltotoimenpiteet annetun 
määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti ja tee päivittäinen huoltorutiini työksi itsellesi. Tämä 
kaikki on sinun ja koneesi parhaaksi. 
 
Huolto ja korjaukset, joita tässä kirjassa ei mainita, vaativat erikoistyövälineitä tai tarkkoja 
mitta-arvoja. Näitä palveluja tarvittaessa käänny luottamuksella valmistajan tai myyjän 
koulutetun huoltohenkilökunnan puoleen. He ovat valmiita palvelemaan Sinua. 
 
Käytä ainoastaan alkuperäisiä LM TRAC varaosia. Ne sopivat koneen rakenteeseen ja 
antavat mahdollisuuden parhaaseen toimintaan. Säästät myös taloudellisesti ja saat enem-
män elinaikaa koneellesi. Varaosat voit tilata varaosakuvaston alussa olevien ohjeiden 
mukaan. 
 
Koska Oy LAI-MU Ab kehittää jatkuvasti tuotteitaan, pidätämme oikeuden muutoksiin niistä 
ennalta ilmoittamatta. Tästä syystä saattavat eräät yksityiskohdat poiketa tämän kirjan 
tiedoista. 
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TURVALLISUUS- JA 
KÄSITTELYOHJEET 
 

 
LM TRAC 685 monitoimikone on 
suunniteltu yleiseurooppalaisten tur-
vallisuusmääräysten mukaisesti. 
Seuraavassa on käsitelty yleisiä tur-
vallisuuteen ja käsittelyyn liittyviä 
seikkoja, jotka kuljettajan on huo-
mioitava. 
 

 
l Älä lainaa konetta sen käyttöön 

tottumattomalle. Lainaaja on vas-
tuussa, jos kone aiheuttaa vahin-
koa muille. 

 
l Älä päästä lapsia yksin koneen 

ohjaamoon tai koneen lähelle 
sen ollessa käynnissä. 

 
l Älä kuljeta koneella muita ihmi-

siä. 
 
 
 
 
 
 
 

 
l Pidä valot ja heijastimet kunnos-

sa. Huolehdi myös, että valot 
ovat oikein suunnatut. 

 
l Älä aja epäkuntoisella koneella, 

vaan suorita tarpeelliset huolto- 
ja korjaustoimenpiteet ajallaan.  

 
l Älä milloinkaan käynnistä konet-

ta suljetussa tilassa. Pakokaasut 
saattavat aiheuttaa vakavan 
tapaturman.   
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l Käynnistäessäsi koneen, lähties-
säsi ajoon tai käyttäessäsi työ-
laitteita, varmistu, että lähellä ei 
ole ketään tai mitään joka voisi 
vahingoittua.  

 
l HUOM ! Älä käynnistä konetta  
 seisoessasi sen vieressä. 
 
l Käynnistä kone vasta, kun 
  istut ohjaamossa. 
 
l Käytä aina työhön sopivaa vaa-

tetusta, mieluimmin kunnon suo-
japukua. Vältä löysiä, liehuvia 
vaatteita.    

 
 

l Laske työlaite käytön jälkeen 
maahan ja sammuta moottori. 
Tee näin myös, kun puhdistat tai 
huollat konetta tai työlaitetta. 

 
l Sammuta moottori tai kytke sei-

sontajarru aina kun poistut 
ohjaamosta. 

 
l Pysäytä moottori, kun tankkaat 

polttoainetta. Avotulen teko ja 
tupakointi on toimenpiteen aika-
na kielletty.  

 Suorita tankkaus ulkona. Jos 
kaadat polttoainetta suoraan 
astiasta, käytä suppiloa. Pyyhi 
ylivalunut polttoaine pois 
huolellisesti. 

 

l Älä huolla tai korjaa konetta 
moottorin käydessä. 

 
l Pysäytä moottori myös, kun 

huollat tai korjaat työlaitteita.  
 
l Kun ryhdyt sähkölaitekorjauksiin, 

irroita maakaapelikenkä akun 
navasta. Irroita maadoitus myös, 
kun joudut suorittamaan konee-
seen hitsauksia.   
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l Älä avaa jäähdyttäjän korkkia 
moottorin käydessä tai sen olles-
sa kuuma. Odota kunnes 
moottori on jäähtynyt ja avaa 
korkki "ensimmäiseen" asentoon, 
jolloin paine laskee.  

 
l Korkeapaineinen hydrauliikkaöljy 

voi suihkutessaan aiheuttaa 
vammoja. Varmista, että laitteis-
tossa ei ole painetta, kun avaat 
liitoksia.  

 
 
 
 
 

l Älä nouse liikkuvaan koneeseen. 
Älä myöskään poistu koneesta 
sen liikkuessa.  

 
l Pidä ovet aina suljettuina käyt-

täessäsi konetta. 
 
l Käytä ajaessasi aina turvavyötä. 

Älä suorita ajo- tai työliikkeitä 
ohjaamon ulkopuolelta.  

 
l Aja konetta aina tilanteeseen so-

pivalla nopeudella, jolloin 
hallitset sen täydellisesti. 

 
 
 
 
 

l Liikkeelle lähdettäessä paina kaa- 
supoljinta hitaasti, jolloin vältät 
´repivän` liikkeellelähdön. 

 
l Kun ajat epätasaisessa maastos-

sa, sovita nopeutesi tilannekoh-
taisesti välttääksesi laitteiden rik-
koontumista.  
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l Kaltevassa maastossa vältä ko-
neen liiallista kallistumista ja 
kaatumavaaraa. Älä vaihda 
nopeusaluetta rinteessä.  

 
l Älä aja koneella liian jyrkissä 

rinteissä tai jyrkänteiden lähellä. 
Ole erityisen varovainen sateella 
tai maan ollessa muuten märkä.    

  
l Jos kone kaatuu, pidä kiinni oh-

jauspyörästä tai koneen sivulla 
olevasta kahvasta.  

 ÄLÄ HYPPÄÄ !!!!! 
 
 
 
 
 

l Varauloskäynti tapahtuu katto-
luukun tai toisen oven kautta. 

  
l Muista, että koneen vakavuus voi 

muuttua työlaitteesta tai kuljetet- 
tavasta materiaalista riippuen. 
Kuormaa kantaessasi pidä se 
mahdollisimman lähellä maan 
pintaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Pysyttele riittävän etäällä kai-
vannon reunalta. Varo sortumis-
vaaraa. 

 
l Kun ajat kuorman kanssa alamä-

keen, anna ajovoimansiirron jar-
ruttaa. Vältä nopeuden hidasta-
mista jarrupolkimella.  
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l Älä kiinnitä vetoköyttä niin ylös, 

että kone voi vedettäessä kaa-
tua.   

 
 
l Käyttäessäsi työlaitteita noudata 

tarkoin niiden käyttö- ja turvalli-
suusohjeita.  

 
 
 

 

        

 

     



- 10 - 

YLEISESITTELY 
 

LM TRAC 685 on monitoimikone.  
Koneen tehokkaan käytön kannalta on 
syytä tutustua huolellisesti koneen toi-
mintaperiaatteisiin. Työsuoritukset on 
tehtävä käyttäen hyväksi koneen mo- 
nia erikoisominaisuuksia. Näin pääs- 
tään hyvään määrälliseen ja laadulli- 
seen työsuoritukseen. 
 
LM TRAC 685 on komponenttiraken- 
teinen, jolloin huolto ja korjaustoi-
menpiteet ovat nopeasti ja helposti 
suoritettavissa. Voimanlähde Cummins  
4BT 3.9C-100 turbodieselmoottori ja 
siihen kiinnitetyt ajo- ja työhydrauliikan 
pumput muodostavat yhden koko- 
naisuuden. Tämä kokonaisuus on ku- 
mityynyjen varassa, jolloin moottorin 
värähtelyt eivät johdu runkoon melu- ja 
tärinähaitoiksI. Turvaohjaamo on myös- 
kin kiinnitetty kumityynyillä runkoon 
meluhaittojen minimoimiseksi. Työlait- 
teet kiinnitetään pikakiinnittimiin tai 
moottoritilan päälle.   
 
Ajovoimansiirto  on  hydrostaattisme-
kaaninen. Hydrostaattisen osuuden 
muodostavat säätötilavuuspumppu ja  
-moottori. Näiden yhteydessä on au-
tomatiikka, joka seuraa dieselmoot- 
torin vääntömomenttia. Dieselmoot- 
torin vääntömomentin ylittyessä 

 
 
ajovoimansiirto säätyy automaattisesti 
pienemmälle tuotolle ja estää näin 
dieselmoottorin ylikuormittumisen.  
Vakiovarusteisella ryömintäpolkimella 
saadaan aikaiseksi portaaton nopeu- 
den säätö dieselmoottorin kierroslu-
vusta riippumatta. 

 
Ajovoimansiirron mekaanisen osuuden 
muodostavat etu- ja taka-akselisto,      2-
nopeuksinen powershift vaihteisto ja 3-
osainen nivelakselisto. 
Akselistoissa on öljykylpylamellijarrut. 
Seisontajarru vaikuttaa etuakselin kitka- 
pintoihin. Etuakselilla on sähköhydrau- 
linen tasauspyörästön lukko, kun taas 
taka-akselilla on kitkalukko. 
Powershift vaihteisto on sijoitettu etu-
akselin yhteyteen, koska sen kautta 
välitetään suurin osa vetovoimasta. 
Powershift vaihteistossa on 2 nopeus-
aluetta; 0-20 km/h ja 0-40 km/h.  
Ajosuunnanvaihto ja nopeusalueen va-
linta tapahtuu sähköhydraulisesti ja toi-
minnot voidaan suorittaa myös koneen 
liikkuessa kevyesti (alle 5 km/h). 

 
Nivelakseleita on kolme jolloin ristinive- 
lien (2 kpl) kääntökulma jää mahdolli- 
simman pieneksi ja niiden kestoikä on 
pitkä. 

 
 
Ohjausjärjestelmä on hydrostaattinen 
runko-ohjaus. Ohjaus toimii, vaikka die-
selmoottori ei ole käynnissä. Ohjaus on 
silloin kuitenkin huomattavasti jäykempi. 
Ohjausjärjestelmä käsittää prioriteetti- ja 
ohjausventtiilin (orbitrol) sekä kaksi oh-
jaussylinteriä. 
 
Taka-akseli on kallistuva ja keskinive- 
lessä on vain kääntötoiminto. Näin saa-
daan takarunko toimimaan kaikissa 
tilanteissa hallittuna vastapainona. 
 
Työhydrauliikassa on säätötilavuus-
pumppu ja proportionaalinen hallinta-
venttiili. ´Propoventtiilillä´ ohjataan vain 
kulloinkin tarvittava määrä öljyä käy-
tettävään toimintaan. Esim. siirto-ajossa 
ei venttiilin kautta ohjata öljyä lainkaan. 
Näin pystytään pitämään hydrauliöljyn 
lämpötila helpommin hallinnassa. 
 
Koneen tehokas käyttö edellyttää käyt- 
täjältä koneen rakenteen ja toimin- 
taperiaatteiden hyvää tuntemusta. 
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Pääkomponentit 
 

1. Moottori 
2. Ajohydrauliikan pumppu 
3. Työhydrauliikan pumppu 
4. Työhydrauliikan venttiili 
5. Ohjausventtiili (Orbitrol)  
6. Powershift vaihteisto + ajo- 
    moottori 
7. Runkonivel ja ohjaussylinterit 
8. Kaasupoljin 
9. Käsijarruventtiili 
10. Tasauspyörästön lukon 
      venttiili 
11. Jarrun latausventtiili 
12. Jarrupolkimen venttiili 
13. Hidastuspolkimen venttiili 
14. Ohjaus- ja hallintalaitteet 
15. Aisasto 
16. Moottorihydrauliikka eteen 
17. Sylinterihydrauliikka eteen 
18. Tankkilinja 
19. Takanostolaite 
20. Moottorihydr. taakse (vasen) 
21. Sylinterihydr. taakse (oikea) 
22. Tankkilinja (vasen) 
23. Virtapistoke 
24. 7-nap. perävaunupistoke 
 

(kohdista 16-24 on tarkempia 
kuvia sivulla 16) 
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Moottori 
 

1. Öljyn täyttö 
2. Imusarjan tulppa 
3. Hihnapyörä 
4. Polttoaineputki (korkea paine) 
5. Polttoainepumppu (rivipumppu) 
6. Moottorin tyyppikilpi 
7. Voiteluöljytulppa 
8. Imusarjahehkutulppa (lisävaruste)  
9. Imusarja 
10. Vesiliitos lämmityslaitteelle  
11. Vesiliitos (lisäv.) 
12. Vedenerotin 
13. Polttoainesuodatin 
14. Siirtopumppu 
15. Öljyntäyttöaukko (vara) 
16. Öljymäärän mittatikku 
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Aisasto 
 
1. Nostoaisat 
2. Työlaitekiinnitys 
3. Nostosylinterit 
4. Vakaussylinterit 
5. Kauhasylinterit 
6. Työlaitteen kiinnitystappien  
 lukitussylinteri 
7. 6/2-valintaventtiili 
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Varoitusvilkun alaskääntövipu (37) 

 

 

 

 
Sylinterihydrauliikka eteen 

ja virtapistoke (45) 

 

Päävirtakatkaisin (16) 

 

 
 

 
Moottorihydrauliikka - ja tankki- 

linja taakse (41 & 42) 

 

Moottorihydrauliikka - ja tankki- 

linja eteen (42) 

 
 

 

Sylinterihydrauliikka taakse (21 & 22) 
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MITTARIT JA 
HALLINTALAITTEET 
1.  Ohjauspyörä 

2.  Ohjauspylvään säätövipu 

3.  Vasen monitoimikytkin 
- valomuisti 
- seisontavalot 
- lähivalot + kaukovalot 
- suuntavilkku 
- äänimerkki 

4. Oikea monitoimikytkin 
- tihkukytkin 
- lasinpyyhin, 2-nop. 
- tuulilasin pesulaite 

5.  Kaasupoljin 

6.  Jarrupoljin 

7.  Hidastuspoljin 

8. Hätävilkkujen kytkin, HAZARD 

9. Aisaston jousitus 

10. Kierroslukumittari 

11. Merkkivalomoduli 

12. Monitoimimittaristo 

13. Tasauspyörästön lukon kytkin 

14. Nopeusalueen valintakytkin 

15. Seisontajarrun kytkin 

16. Päävirtakatkaisin 

17. Virtalukko 

18. Lukittava kytkin työlaitteen  
 pikalukitukselle 

19. Aisaston käyttövipu (Joystick) 

20. Etupään sylinterihydrauliikan 
  käyttö 

21. Takapään sylinterihydrauliikan /        
  takanostolaitteen käyttö 

22. Takanostolaitteen / takasylinteri- 
      hydrauliikan valintakytkin 

23. Tupakansytytin 24V 

24. Etutyövalojen kytkin 

25. Kytkin, 3. etutyövalo (lisäv.) 

26. Takatyövalojen kytkin 

27. Varoitusvilkun kytkin (majakka) 

28. Peililämmityksen kytkin (lisävar.) 

29. Istuinlämmityksen kytkin 

30. Sisävalo, 2 kpl 

31. Puhaltimen kytkin (0,1,2,3) 

32. Käsikaasu 

33. Lämmityslaitteen lämpötilan  
  säädin 

34. Ilmastointilaitteen kytkin +     
  merkkivalo (lisäv.) 

35. Radiokasettisoitin + 2 kpl kaiutin  

36. Ajosuunnan valintapainike         
  - eteen / taakse (ññ / òò) 

37. Varoitusvilkun alaskääntövipu 

38. Tuhkakuppi 

39. Automaattivoitelun kytkin (lisäv.) 
      (SAFEMATIC) 

40. Takanostolaitteen kellunta (lisäv.) 

41. Toimilaitteiden pyörimisnopeuden     
  portaaton säätö 

42. Toimilaitteiden pyörimissuunnan 
 vaihtokytkin (ïï, OFF, ðð) 

43. Aisaston kellunnan painike 

44. Aisaston kellunnan merkkivalo 

45. Jännitteen valintakytkin etuvirtapis-         
tokkeelle ja perävaunupistokkeelle, 
12/24V 

46. Etuvirtapistokkeen kytkin (jousipa-
lautteinen painonappi) 

47. Etuvirtapistokkeen kytkin 
 (jatkuva virta) 

48. Testerin liitin (monitoimimittaristo) 

49. Häikäisysuoja 

50. Taustapeili 

51. Vapaa, ei toimintoa 
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MITTAREIDEN JA HAL- 
LINTALAITTEIDEN 
TOIMINNOT 
 
1. Ohjauspyörä 
 

Tärkeää ! 
Ohjauksen ollessa käännettynä ää-
riasentoon ei ohjauspyörää saa pi-
tää kääntöliikettä jatkavassa asen-
nossa, vaan ohjausta on löysättävä. 
Näin vältetään öljyn turha kuumene-
minen ja varoventtiilin rasittuminen. 

 
2. Ohjauspylvään säätövipu 
 

Ohjauspylvästä voidaan säätää se-
kä korkeussuunnassa, että kallistaa 
se haluttuun asentoon. Kun säätövi-
pua painetaan alas, ohjauspylvästä 
voidaan kallistaa ja vedettäessä vi-
pua ylös, voidaan pylvästä säätää 
korkeussuunnassa. 
 

 
 
 
 
3. Vasen monitoimikytkin 
 

* Kytkimen nolla-asento =  valo-  
  muistiasento 

Lähivalot kytkeytyvät automaatti-
sesti päälle valomuistiasennossa, 
kun virta kytketään päälle. Sei-
sontavalot palavat myös saman-
aikaisesti. Valomuistiasennossa 
eivät kaukovalot kytkeydy päälle. 

 
* Seisontavalot 

Haluttaessa käyttää pelkästään 
seisontavaloja, kierretään vipua 
vastapäivään yksi pykälä. Sei-
sontavalot toimivat myös, vaikka 
virta ei ole kytkettynä päälle.  

 
* Lähi- ja kaukovalot (ajovaloasento) 

Kierrettäessä vipua kaksi pykälää 
vastapäivään syttyvät lähivalot. 
Ajovaloasennossa kytkeytyvät 
myös kaukovalot päälle.  

 
 
 
 
Kaukovalot syttyvät, kun vipua 
painetaan alaspäin. Ajovalot toi-
mivat myös, vaikka virta ei ole 
kytkettynä päälle. 

 

* Suuntavilkku 
 Vipu edessä = vilkku oikealle 
 Vipu takana  = vilkku vasemmalle 
 

* Äänimerkki 
 Toimii painettaessa vivun päästä  
 
4. Oikea monitoimikytkin 
 

* Tihkukytkin 
Toimii vedettäessä vipua yksi py-
kälä taaksepäin.  

 

* Tuulilasin pyyhin 
Toimii vedettäessä vipua vähin-
tään kaksi pykälää taaksepäin. 
Pyyhin on 2-nopeuksinen 
 

* Tuulilasin pesulaite 
 Toimii painettaessa vivun päästä 
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5. Kaasupoljin 
 

Kaasupolkimella säädetään diesel-
moottorin kierroslukua. (Moottorin 
pyörimisnopeutta voidaan säätää 
myös käsikaasulla nro 32). 
 
6. Jarrupoljin 
 

Hydraulisesti tehostetut öljykylpyle-
vyjarrut. 
 
7. Hidastuspoljin 
 

Hidastuspolkimen avulla voidaan 
säätää koneen kulkunopeutta diesel- 
moottorin kierrosluvun pysyessä va-
kiona. 
 
8. Hätävilkkujen kytkin + merk- 
    kivalo (HAZARD) 
 

Merkkivalo osoittaa hätävilkun pääl-
läolon.

9.Aisaston jousitus 
 
Tästä saat kytkettyä aisaston jousi- 
tuksen päälle. 
Paineakut ovat aisaston lasku- ja 
nostoliikkeessä. Jousitus toimii siis 
molempiin suuntiin (ylös ja alas). 
Käytä jousitusta varsinkin siirtoajos-
sa. Näin pehmennät runkoon ja  oh-
jaamoon kohdistuvia tärinöitä. 
     
 
 
10. Kierroslukumittari 
 

Tämä on analoginen kierroslukumit-
tari. Mittari on valaistu. 
Koneessa on myös digitaalinen kier-
roslukumittari, joka löytyy monitoi-
mimittaristosta.  

11. Merkkivalomoduli 
 
 

  
 

A - Jarrupiirin paine 

B  - Hydrauliikan paluusuodatin 

C - Lataus; valon on sammutta-                

          va moottorin käynnistyttyä. 

D - Suuntavilkku 

E - Ajosuunta eteen 

F - Seisontajarru 

G - Hydrauliikan painesuodatin 

H - Hehku (lisävaruste) 

I - Kaukovalot 

J - Ajosuunta taakse 
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12. Monitoimimittaristo 
 MOTOMETER MFA 10 

 
Monitoimimittaristo koostuu kaksirivi- 
sestä digitaalinäytöstä sekä kahdek- 
sasta painonappi & merkkivalo yhdis-
telmästä. Painonapista valitaan halut-
tu toiminto. Painonapin merkkivalo 
osoittaa mitä arvoa digitaalinäyttö 
kulloinkin näyttää. 
Merkkivalot alkavat vilkkua, jos jois-
sakin mitattavissa kohteissa esiintyy 
häiriötä. Esim. moottoriveden lämpö-
tilan kohotessa liian korkeaksi alkaa 
kyseisen painonapin merkkivalo vilk-
kua. Tämä ns. keskushälytystoiminto 
on 2-vaiheinen. Ensin vilkkuvat vain 
merkkivalot. Toisessa vaiheessa 
merkkivalojen lisäksi kuuluu myös ää-
nimerkki. Pysäytä kone välittömästi 
havaittuasi häiriön ja selvitä sen ai-
heuttaja. Monitoimimittaristo palaa 
normaalitilanteeseen korjattuasi häiri- 
ön aiheuttaja.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Digitaalinäytön ylärivi (iso teksti) 
näyttää painonappien 1-4 toi-minnot 
seuraavasti; 
 

P1 - Moottoriveden lämpötila (°C) 

P2 - Moottoriöljyn paine (bar) 

P3 - Vapaa 

P4 - Hydrauliikkaöljyn lämpötila (°C) 

P1-P4 - Moottorin kierrosluvun saa 
näyttöön (ylärivi) painamalla sitä 
ylärivin painonappia toistami-
seen minkä kohdalla merkkivalo 
palaa. 

Digitaalinäytön alarivi (pieni teksti) 
näyttää painonappien 5-8 toimin-
not seuraavasti; 

 

P5 - Jännitemittari 
 (käyttöjännite voltteina) 
 

P6 - Polttoainesäiliön tilavuus  
(luku osoittaa tankin sisällön 
prosentteina näytön merkistä 
huolimatta) 
Täysi tankki = 100% = 120 L 

  

P7 - Kello 
        Kellon asetus aikaan: 
        Paina nappeja P6 ja P7 yhtä aikaa 

niin kauan, että näytössä olevat 
numerot alkavat vilkkua. Nyt voit 
suorittaa ajan asetuksen. 

       - P5- aamu- tai iltapäivä 
       - P6- tunnit 
       - P7- kymmenet minuutit 
       - P8- minuutit 

        Tämän jälkeen paina nappeja P6 
ja P7 yhtäaikaa niin kauan, että 
numerot lakkaavat vilkkumasta. 

 Kello on asetettu aikaan.  
 

P8 - Ulkolämpötila (°C) 
 

P5-P8 - Käyttötuntimittarin saa näyt-
töön (alarivi) painamalla sitä ala-
rivin painonappia toistamiseen 
minkä kohdalla merkkivalo pa-
laa. 
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13. Tasauspyörästön lukon kytkin  
 + merkkivalo 

 

Etuakselin sähköhydraulinen tasaus -
pyörästön lukko kytketään päälle täs-
tä. Lukkoa ei suositella käytettäväksi 
suurilla ajonopeuksilla (ei yli 10 km/h). 
Lukko toimii sekä eteen että taakse-
päin ajettaessa.  Merkkivalo ilmaisee 
lukon päälläolon. 
   
Huom! Koneen on oltava pysäh-
dyksissä, kun etuakselin lukko 
kytketään päälle tai pois päältä.   
 
Taka-akselilla on automaattinen voi-
mansiirron vääntömomenttia tunnus-
televa tasauspyörästön kitkalukko. 
Lukko kytkeytyy tarvittaessa auto-
maattisesti ´päälle´ ja pois. Kitkalukko 
toimii sekä eteen että taaksepäin ajet-
taessa. 

 
14. Nopeusalueen valintakytkin + 

 merkkivalo 
 

Koneessa on kaksi nopeusaluetta; 
0-20 km/h (hidas) ja 0-40 km/h 
(nopea). Kytkimessä palaa valo NO-
PEAN alueen päälläolon merkiksi. 

15. Seisontajarrun kytkin + 
 merkkivalo 

 

Seisontajarru on sähkö/hydraulinen. 
Sähkökytkimellä ohjattaan magneetti-
venttiiliä, joka säätelee jarruille mene-
vää öljyn painetta. Moottorin käydes-
sä tulee jarruille ns. ´avauspaine´. 
Seisontajarrun kytkimellä poistetaan 
tämä paine, jolloin jarru kytkeytyy 
päälle. Seisontajarru on aina päällä 
kun moottori on pysäytettynä kytkimen 
asennosta riippumatta. 
Kytkimen merkkivalo syttyy käsijarrun 
päälläolon merkiksi. Myös merkkivalo-
moduliin (11) syttyy valo. 
   

Huom!! Käynnistyksen esto: 
Moottori käynnistyy ainoastaan, 
kun seisontajarru on kytkettynä 
päälle. 

 
16. Päävirtakatkaisin 
 

Päävirtakatkaisin sijaitsee takarun-
gon vasemmassa etureunassa. Pää-
virtakatkaisimen vipu voidaan tarvitta-
essa irrottaa, kun päävirta on kytket-
tynä pois. Irtonainen vipu kannattaa 
säilyttää yön ajan esim. ohjaamossa 
lukkojen takana. 

17. Virtalukko 

 

 
 
Asento P = ei käytössä 

Asento 0  = päävirta poikki, ajo- ja 
       seisontavalot toimivat, 
       stop-asento 

Asento I  = virta kytketty 

Asento II     = manuaalinen hehkutus 
(lisävaruste, hehkun 
merkkivalo syttyy  vaik-
ka hehku ei ole käy-
tössä) 

Asento III = käynnistys 
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18. Lukittava kytkin työlaitteen 
 pikalukitukselle 

 

Hydraulisen pikalukituksen kytkin. 
Kun kytkintä painetaan ylös, työlait-
teen pikalukitustapit sulkeutuvat.  
Painettaessa kytkintä alas ja sa-
manaikaisesti lukitussalpaa alasve-
dettäessä pikalukitustapit aukeavat. 
Kytkin on varustettu lukituksella, 
joka estää työlaitteen pikalukitus-
tappien avautumisen ilman kytkimen 
lukituksen vapauttamista (turvalli-
suustekijä!!!!). Pikalukitustappien 
sulkeminen ei vaadi kytkimen luki-
tuksen avaamista.  
  
19. Aisaston käyttövipu, Joystick 
 

Koneessa on kuormantunteva 6-ka-
rainen suuntaventtiilistö. Joystick-vi-
vulla hoidetaan aisaston toiminnot; 
pituusliikkeellä nosto ja lasku sekä 
sivuttaisliikkeellä kauhan kääntö.  
 
20. Etupään sylinterihydrauliikan  
  käyttövipu 
 

Etupään sylinterihydrauliikan liitti-
miin kytketyn laitteen käyttö. Esim. 
nivelauran toisen siiven kääntö. 
Toinen siipi saadaan taas toimi-
maan painamalla samanaikaisesti 
nappia nro 46 ja liikuttamalla tätä 
vipua. 

21. Takapään sylinterihydrauliikan/  
      takanostolaitteen käyttövipu 
 

Takapään sylinterihydrauliikan tai 
vaihtoehtoisesti takanostolaitteen 
käyttö riippuen kytkimen nro 22 
asennosta. Kytkimen nro 22 ollessa 
OFF-asennossa, tämä vipu ohjaa 
pikaliittimiin kytkettyjä laitteita. Kyt-
kimen nro 22 taas ollessa ON-asen-
nossa, tämä vipu ohjaa TAKANOS-
TOLAITTEEN toimintoja (nosto ja 
lasku). 

 
22. Takanostolaitteen / takasylin-   
      terihydrauliikan valintakytkin 
 

Tällä kytkimellä valitaan mitä toimin-
toja vivussa nro 21 on käytössä (ta-
kasyl.hydrauliikan pikaliittimiin kyt-
ketyn laitteen tai takanostolaitteen 
käyttö). 
Kun kytkin on OFF-asennossa, ta-
kanostolaitteen toiminnot ovat käy-
tössä vivussa 21.  
Takasylinterihydrauliikkatoimintojen 
ollessa käytössä (kytkin ON-asen-
nossa), kytkimen merkkivalo palaa.  
 

23. Tupakansytytin 24V 
 

Tupakansytytinpistokkeeseen voi-
daan kytkeä myös esim. matkapu-
helimen latauslaite. 
  

Huom!! 24 V:n käyttöjännite 
 
24. Etutyövalojen kytkin 
 

Työvalot kytkeytyvät päälle, kun ko-
neessa on virta kytkettynä päälle. 
Kytkimen merkkivalo palaa, kun työ-
valot ovat päällä. 
 
25. Kytkin, 3. etutyövalo 
  (lisävaruste) 
 

Työvalo kytkeytyy päälle, kun ko-
neessa on virta kytkettynä päälle. 
Kytkimen merkkivalo palaa, kun työ-
valo on päällä. 
 
26. Takatyövalojen kytkin 
 

Takatyövalot kytkeytyvät päälle, kun 
koneessa on virta kytkettynä päälle. 
Kytkimen merkkivalo palaa, kun työ-
valot ovat päällä. 
 
27. Varoitusvilkun kytkin 

 (majakka) 
 

Kytkimen merkkivalo palaa, kun va-
roitusvilkku on päällä. 
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28. Peililämmityksen kytkin  
      (lisävaruste) 
          

Käytä peililämmitystä vain tarvitta-
essa. Kylmäkäynnistyksen yhtey-
dessä on suositeltavaa kytkeä peili-
lämmitys pois päältä.  
Kytkimen merkkivalo palaa, kun pei-
lilämmitys on päällä. 
 
29. Istuinlämmityksen kytkin 
 

Käytä istuinlämmitystä vain tarvitta-
essa. Kylmäkäynnistyksen yhtey-
dessä on suositeltavaa kytkeä is-
tuinlämmitys pois päältä. Istuinläm-
mitys on varustettu termostaatilla 
ylikuumenemisen estämiseksi. 
Kytkimen merkkivalo palaa, kun is-
tuinlämmitys on päällä. 
 
30. Sisävalo, 2 kpl 
 

Sisävalot on varustettu ovikytkimillä 
(molemmat ovet). Sisävalot voidaan 
sytyttää myös valaisimissa itses-
sään olevista kytkimistä. 
 
31. Puhaltimen kytkin(0,1,2,3) 
 

Kiertokytkimestä voidaan valita kol-
me eri lämmityslaitteen puhaltimen 
pyörimisnopeutta sekä 0-asento. 

32. Käsikaasu 
 

Käsikaasulla ”lukitaan” haluttu 
moottorin pyörimisnopeus. 
 

Käyttö: 
Kun käytät käsikaasua moottorin 
kierrosluvun säätöön, valitse ensin 
sopiva kierrosluku jalkapolkimen 
avulla ja aseta sen jälkeen haluttu 
kierrosluku käsikaasuvivusta. 
HUOM!! Jos jätät koneen käymään 
paikalleen normaalia nopeampaa 
joutokäyntiä, varmistu, että seison-
tajarru on kytketty päälle. 
 

ÄLÄ VAPAUTA SEISONTAJARRUA 
ENNENKUIN OLET LASKENUT 
KIERROKSET TYHJÄKÄYNNILLE. 
 
33. Lämmityslaitteen lämpötilan  
  säädin 
 

Kiertokytkimestä säädetään ohjaa-
moon tulevan ulkoilman lämpötilaa. 
 
34. Ilmastointilaitteen kytkin +  

 merkkivalo (lisävaruste) 
 

Kojelaudassa oleva merkkivalo pa-
laa, kun ilmastointilaite on päällä. 
 

35. Radiokasettisoitin +  
      2 kpl kaiutin 
 
36. Ajosuunnan valintapainike,   
      eteen/taakse (ññ / òò) 
 

Napista painettaessa kytkeytyy ajo-
suunta vuorotellen eteen- ja taakse-
päin. Merkkivalomoduli ilmoittaa 
käytössäolevan ajosuunnan. 
(Peruutusasennossa toimii myös 
peruutussummeri) 
 

 
 
37. Varoitusvilkun alaskääntövipu 
 

Varoitusvilkku voidaan kääntää tar-
vittaessa ylös ja alas ohjaamosta 
käsin. Varoitusvilkun ollessa ylä-
asennossa, ajokorkeus on 2,55 m ja 
ala-asennossa 2,4 m (vakiorenkail-
la). 
 
38. Tuhkakuppi 
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39. Automaattivoitelun kytkin 
     (lisävaruste) 
Safematic-automaattivoitelujärjes-
telmä hoitaa tarvittavat voitelut en-
nalta säädetyin välein aina koneen 
käynnistämisen yhteydessä.  
 

 
 

Kytkettäessä virta päälle, voiteluau-
tomatiikka aloittaa aina voitelujak-
solla. Ensimmäisen voitelujakson ai-
kana palaa keltainen led n. 2 min 
ajan voitelun merkiksi.  
Automaattiset voitelujaksot tapah-
tuvat ennaltasäädetyin välein. Kel-
tainen led ei kuitenkaan enää pala 
ensimmäisen voitelujakson jälkeen. 
Painettaessa nappia ”Ylimääräinen 
voitelu”, keltainen led palaa kysei-
sen ylimääräisen voitelujakson ajan, 
jonka jälkeen ajastin jatkaa toimin-
nan ohjausta kuten koneen käynnis-
tyksen yhteydessä ( = ajastimen 
nollaus). 

VOITELUJÄRJESTELMÄN 
HÄLYTYKSET!! 
 

Havaittuasi voitelujärjestelmän häly-
tyksen, pysäytä kone välittömästi ja 
selvitä hälytyksen aiheuttaja. Kun 
kone käynnistetään seuraavan ker-
ran, hälytys on edelleen päällä, kun-
nes se on ´kuitattu´ pois hälytyksen 
kuittausnapista.  
 

**** Keltainen led vilkkuu 1 s välein     
   = voiteluainesäiliön alarajahälytys. 

 

Ajastimen toiminta pysähtyy ja il-
man pumppaaminen järjestelmään 
estyy.  
 

Täytä säiliö tarkoitukseen sopivalla 
täyttölaitteella.  
 

**** Keltainen led vilkkuu 4 s välein 
      =  painekytkinhälytys.  
 

Ajastimen toiminta pysähtyy. Voite-
lujakson aikana ei ole tullut paine-
kytkinkuittausta tai se on ollut päällä 
paineistuksen alkaessa.  
 

Selvitä voiteluhäiriön aiheuttaja ja 
suorita tarvittavat korjaukset. 
   
Rasvauslaitteen tarkemmat käyttö-
ohjeet löytyvät koneen mukana toi-
mitettavista Safematicin käyttö- ja 
huolto-ohjeista.  

40. Takanostolaitteen kellunnan  
      kytkin (lisävaruste)  
 

Tällä kytketään päälle takanostolait-
teen kellunta. Kun kytkin on ON-
asennossa, kelluntatoiminto on käy-
tössä ja kytkimen merkkivalo palaa. 

 
41. Toimilaitteiden pyörimisnopeu- 
      den portaaton säätö. 
 

Tästä voidaan säätää moottorihyd-
rauliikan tuottoa portaattomasti 20-
110 litran välillä. 
Moottorihydrauliikkaa voidaan ottaa 
ulos joko etupään tai takapään 
moottorihydrauliikan pikaliittimistä. 
YHTÄAIKAINEN käyttö ei ole 
mahdollista !!! 

 
42. Toimilaitteiden pyörimissuun-

nan vaihtokytkin (ïï, OFF, ðð) 
 

Kolmiasentoisella kytkimellä vali-
taan hydraulikäyttöisen laitteen pyö-
rimissuunta. Keskiasennossa moot-
torihydrauliikka on kytketty pois 
päältä (OFF-asento). Ns. ”normaali-
suunta” kytkeytyy päälle, kun paine-
taan kytkin merkkivalon puolelle 
(paine urosliittimelle). 
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43. Aisaston kellunnan painike 
 

Tällä painikkeella kytkeytyy etupään 
aisaston kellunta vuoroin päälle ja 
pois. Kojetaulun merkkivalo (44) 
palaa, kun kellunta on kytkettynä 
päälle. 

 
44. Aisaston kellunnan merkkivalo 
 

Merkkivalo ilmaisee onko aisaston 
kellunta kytkettynä päälle (katso 
painike 43). 

 
45. Jännitteen valintakytkin etuvir- 
      tapistokkeelle ja perävaunupis- 
      tokkeelle, 12/24V 
 

Kytkimellä valitaan käytettävä jänni-
te etupään virtapistokkeelle ja taka-
pään perävaunupistokkeelle seuraa-
vasti;  
 

 0  - 24V Etu ja Taka   
 1  - 12V Etu ja 24V Taka   
 2  - 12V Etu ja Taka   
 3  - 24V Etu ja 12V Taka   

46. Etuvirtapistokkeen painonappi 
     (jousipalautteinen) 
 

Tästä napista painettessa kytketään 
etuvirtapistokkeeseen virta (jännite 
määräytyy kytkimen 45 asennosta). 
Virta katkeaa kun nappi vapaute-
taan. Tällä valitaan esim. kumpi ni-
velauran siipi kääntyy.   
Painonappi on rinnakkaiskäytössä 
kytkimen nro 47 kanssa. 
 
47. Etuvirtapistokkeen kytkin 
      (jatkuva virta) 
 

Tästä kytketään jatkuva virta etu-
pään virtapistokkeeseen.  
(Rinnakkaiskäyttö painonapin nro 46 
kanssa.) 
 
48. Testerin liitin 

(monitoimimittaristo) 
 

Tähän kytketään irrallinen testeri / 
säätölaite monitoimimittaristolle.   
 
49.  Häikäisysuoja 
 

Alaskäännettävä häikäisysuoja.   

50.  Taustapeili 

 
51.  Vapaa, ei toimintoa  
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ISTUIMEN SÄÄDÖT  
 
1. Istuimen etäisyyden säätö 
 Vedä säätökahvaa ylöspäin ja 

säädä istuin toivottuun kohtaan. 

2. Istuimen jousitusjäykkyyden säätö 
 Jousituksen kovuus voidaan 

säätää mekaanisesti kuljettajan 
painon mukaan.  

3. Selkänojan kallistuksen säätö 
Nosta kahvaa ylös ja säädä sel-
känoja haluttuun kulmaan  

4. Istuinosan kallistuksen säätö 
 Nosta kahvaa ylös ja säädä is-

tuimen takaosan korkeutta.  
 Paina kahvaa alas ja säädä is-

tuimen etuosan korkeutta. 
 

 
 
5. Ristiselän tuki   (lisävaruste) 
 Tukea voidaan säätää portaat- 

tomasti käsipumpulla. Pumpus- 
sa on lisäksi painonappi, josta 
tukea voidaan ´keventää´. 

6. Käsinojan säätö 
Kahta kiristysruuvia löysäämällä 
voidaan oikean käsinojan kor-
keutta säätää portaattomasti.  
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KÄYTTÖ- JA AJO-OHJEET 
 
Tutustu huolellisesti hallintalaitteisiin ja 
koneen toimintaan ennen kuin lähdet 
liikkeelle sen kanssa. Tutustu tässä 
kirjassa laitteiden käytöstä annettuihin 
ohjeisiin. Lue myös kirjan alussa olevat 
turvallisuusohjeet ja pidä ne mielessä-
si, kun työskentelet. Tarkista aina en-
nen liikkeellelähtöä, että valot, merkki-
valot, mittarit ja hallintalaitteet ovat 
kunnossa ja että ne toimivat moitteet-
tomasti myös ajon aikana. Tee päivit-
täiset huoltotoimenpiteet huolto-ohjel-
man mukaisesti ennen ajoonlähtöä. 
 
KONEEN KÄYTTÖ ENSIMMÄISTEN 
50 TUNNIN AIKANA 
 

Joustava käyttö ja vaihteleva kuormitus 
auttavat koneen hioutumista kestävään 
ja taloudelliseen työskentelyyn. Uuden 
koneen sisäänajoon on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota, koska se vaikuttaa 
koneen kestävyyteen myös jatkossa. 

− Lämmitä moottoria ja hydrauliik- 
     kaa ennenkuin kuormitat sitä. 
− Älä käytä moottoria tyhjäkäynnillä 

tai täydellä kuormalla 5 minuuttia 
kauempaa. 

− Vältä tasaisia nopeuksia. 
− Vältä nopeita jarrutuksia ja ajo-

suunnan vaihdoksia. 

 
HUOM! Tarkkaile moottorin öljynpainetta 
ja lämpötilaa ajon aikana. Tarkista sään-
nöllisesti jäähdytysnesteen ja voiteluöljyn 
määrät. Tarkkaile myös ruuvien, mutterei- 
den ja letkujen kiinnipysymistä (pyörät, 
pakosarja, akselit, vesiletkut jne). Kiristä 
tarvittaessa !! 
 
KÄYNNISTÄMINEN, LÄMMITYS, LIIK-
KEELLELÄHTÖ JA PYSÄHTYMINEN  
Sekä dieselmoottori, että hydraulinen 
voimansiirto vaativat käynnistyslämpö-
tilan huomioimista. Lämpötilan ollessa 
alle 0°C, on suositeltavaa käyttää loh-
kolämmitintä sekä hydrauliikkaöljynläm-
mitintä. Sekä moottorin, että hydrauliik-
kaöljyn on lämmettävä ennen liikkeelle-
lähtöä. 

 
Käynnistys 
 

1.  Kytke hydraulikäyttöiset työlaitteet 
sekä sähköiset laitteet pois päältä.  

 
2. Kytke virta päälle ja käynnistä moot- 

tori kohdan 3 mukaisesti.  
 
Huom!! Käynnistyksen esto: 
Moottori käynnistyy ainoastaan, kun 
seisontajarru on kytkettynä päälle. 

 
 (Mikäli kone on varustettu hehkulla, 

lisävaruste, käytä sitä ulkolämpötilan 
laskiessa alle -10ºC:n. Hehkutettaes-
sa syttyy merkkivalo merkkivalomo-
duliin. Sallittu hehkutuksen kesto on 
n. 60 sek. / kerta)  

 

3.  Paina kaasupoljin noin puolelle kaa-
sulle ja käynnistä moottori. Mootto-
rin käynnistyttyä vapauta virta-avain 
ja kaasupoljin välittömästi. Varmista, 
että moottori kehittää öljynpainetta 
vähintään 15 sekunnin kuluttua 
käynnistymisestä.  

 Starttimoottoria ei saa pyörittää 
enempää kuin 30 sekuntia yhtäjak-
soisesti. Odota n. 2 min. ennen uut-
ta yritystä.  

 
Toimenpiteet käynnin aikana 
 

Vältä moottorin ryntäyttämistä, kun 
se on kylmä.  
 

Kylmissä olosuhteissa lämmitä mootto-
ria normaalilämpötilaan ennenkuin 
kuormitat sitä raskaasti. Moottori kuluu 
kylmänä käydessään enemmän kuin 
normaalilämpötilassa. Jos lämpötila on 
alle 0°C, käytä moottoria kohtuullisilla 
kierroksilla viitisen minuuttia ennenkuin 
kuormitat sitä. 
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Jos lämpötila on alle 0°C, käytä 
moottoria kohtuullisilla kierroksilla vii-
tisen minuuttia ennenkuin kuormitat 
sitä. Tänä aikana syöttöpumppu kier-
rättää ja lämmittää öljyä. Mikäli liik-
keellelähtöä yritetään öljyn ollessa 
vielä kylmää, kuuluu hydraulipiiristä 
vieras, juriseva ääni ⇒⇒ pumppu ka-
vitoi ja se on vaarassa vioittua. 
HUOM! Erittäin kylmissä olosuhteissa 
käytä aina moottorin lohkolämmitintä ja 
hydrauliikkaöljyn lämmitintä. 
 
Vältä moottorin tyhjäkäyntiä kym-
mentä (10) minuuttia pidempään.  
 
Pitkäaikainen tyhjäkäynti saattaa va-
hingoittaa moottoria, koska palotilan 
lämpötila laskee erittäin matalaksi ja 
palamisesta tulee epätäydellistä. Suut-
timet saattavat tukkeutua tai venttiilit tai 
männänrenkaat jumittua.  
 
Liikkeellelähtö 
 

−  Valitse nopeusalue valintakytkimestä: 
1  = hidas alue (0-20 km/h) 
2  = nopea alue (0-40 km/h) 
(Huom! Nopeusalueiden valinta 
voidaan suorittaa ajon aikana kun 
nopeus on alle 5 km/h) 
 

−   Vapauta seisontajarru 
 

− Valitse ajosuunta.  

HUOM! Ajosuunnan valinta on tehtävä 
dieselmoottorin ollessa tyhjäkäynnillä. 
 

−  Paina kaasupoljinta ⇒ kone läh-
tee liikkeelle. 

− Pysähtyminen tapahtuu vapautta-
malla kaasupoljin. Polkimen va-
pauttaminen aiheuttaa myös au-
tomaattisesti ajohydrauliikalla ta-
pahtuvan jarrutustoiminnon. Eril-
listä jarrupolkimen painamista ei 
aina välttämättä tarvita haluttaes-
sa pysäyttää kone.   

− Tarkkaile varoitusvaloja ja mitta-
reita ajon aikana. 

 
Pysäyttäminen 
− Kytke seisontajarru.  
 

− Laske aisasto alas. 
 

− Älä pysäytä moottoria heti rasitta-
van ajon jälkeen, vaan anna 
moottorin lämpötilan tasaantua 
muutaman minuutin ajan. Tämä on 
erityisen tärkeää varsinkin 
turboahdetulla moottorilla.  

 

− Pysäytä moottori virta-avaimesta. 

 
Täytä polttoainetankki työpäivän jäl-
keen, jolloin kosteuden muodostu-
minen tankkiin estyy (kondenssi-
ilmiö). 

Apuakun käyttö käynnistyksissä  
 
− Varmista, että apuakussa on sama 

jännite kuin koneen omissa 
akuissa (2 kpl). 

− Älä kytke täysin ladattua akkua 
tyhjään akkuun, sillä voimakkaan 
virran purkauksen seurauksena 
saattaa olla räjähdys. 

− Kytke apuakun plusnapa (+) käyn-
nistinmoottorin plusnapaan (+) . 

− Yhdistä toinen kaapeli apuakun 
miinusnavasta (-) moottorin run-
koon (maadoituskaapeli). 

− Moottorin käynnistyttyä irrota en-
sin maadoituskaapeli moottorin 
rungosta ja vasta sen jälkeen 
muut liitokset. 
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HINAAMINEN 
 
KONETTA EI SAA 

HINATA !! 
 
 
PÄÄSÄÄNTÖ: 
 
Vauriotapauksen sattuessa konetta 
ei saa hinata. Jos konetta joudutaan 
siirtämään pitkiä matkoja, on siirto 
tehtävä kuljetusalustalla. 
 
 
 
 
 

Hätätapauksissa konetta voidaan kui-
tenkin hinata lyhyitä matkoja. Tällöin on 
huomiotava seuraavia seikkoja;  
 
- Vapauta seisontajarru. 
  (vapauttaminen tehtävä sylinterin var-       
   ren säätömuttereista). 

- Hinausnopeus max 5 km/h. 

- On varmistuttava, että akselistoissa, 
nivelakseleissa, powershift-vaihteis-
tossa tai ajomoottorissa ei ole vikaa. 
Nämä komponentit sisältävät osia, 
jotka hinattaessa pyörivät ja saattavat 
rikkoutuneina liikkuessaan aiheuttaa 
lisävaurioita. 

 

T Y Ö O H J E E T  
 

YLEISTÄ 
 

LM TRAC 685 monitoimikoneen aja-
miseen liittyvät toiminnot hoidetaan 
kaasupolkimella. Poljinta painettaes-
sa lisätään dieselmoottorin pyörimis-
nopeutta, jolloin ajopumpun automa-
tiikka säätää öljyntuottoa ajomootto-
rille. Ajonopeus on säädettävissä 
portaattomasti koko nopeusalueella 
sekä eteen- että taaksepäin ajettaes-
sa ja moottori pyörii jatkuvasti suu-
rimman vääntömomentin ja alhaisen 
polttoaineen ominaiskulutuksen 
(g/kWh) alueella.  

 

 

TRACML

 

  



- 30 - 

Koneessa on oma erillinen jarrupol-
jin, jota voidaan käyttää tavalliseen 
tapaan. Lisäksi on käytössä  erillinen 
hidastuspoljin, jolla voidaan säätää 
koneen kulkunopeutta, kun diesel-
moottorilta vaaditaan korkeaa pyöri-
misnopeutta (esim. harjauksen, tai 
vesakkoleikkuun yhteydessä). 

 
Työskenneltäessä monitoimikoneella 
siihen kytkettävät työlaitteet saavat 
käyttövoimansa työhydrauliikan pum-
pulta. Koneessa on vakiona kuor-
mantunteva 6-karainen suuntavent-
tiilistö. Lisäksi on käytössä sylinteri-
hydrauliikan lisätoimintoja, joita ohja-
taan omilla hallintalaitteilla. 
 

TYÖLAITTEIDEN KYTKENTÄ 
 
Koneen aisastossa on pääsääntöi-
sesti KUNTA 500-tyyppinen työlait-
teen kiinnike. Työlaitekiinnike voi olla 
myös jonkun muun standardin mukai-
nen, esim. levykiinnike tai iso putki-
kiinnike. Työlaite lukitaan sähköhyd-
raulisesti aisastoon ohjaamosta kä-
sin.   
Laitteiden vaatima käyttövoima saa-
daan työhydrauliikkapiiristä kiinnittä-
mällä työlaitteiden letkut aisaston 
etuosassa oleviin pikaliittimiin.  
Työlaitteita voidaan kiinnittää myös 
konepeiton päälle. Koneen runkoon 
on rakennettu valmiiksi vankat kiinni-
tyspisteet konepeiton päälle asen-
nettavia työlaitteita varten.  

Takanostolaitteella varustetuissa ko-
neissa työlaitteita voidaan kytkeä 
myös koneen taakse (kaikki eri 
kiinniketyypit käytössä myös taka-
nostolaitteessa). Takatyölaite luki-
taan manuaalisesti irtotapeilla.  
 
 
VETOPISTE 
 

Mikäli kone on varustettu vetopis-
teellä, siihen voidaan kytkeä vedet-
täviä työlaitteita tai esim. peräkärry. 
 
Vetopiste on vakiona takanostolait- 
teessa.
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H U O L T O  
 

Koneen käyttövarmuuden yksi tär-
keimmistä edellytyksistä on oikein ja 
oikeaan aikaan suoritettu huolto. 
 
Huoltokustannukset ovat pienet ver-
rattuna laiminlyönneistä aiheutuvien 
vikojen korjauskustannuksiin. 
 
Tärkein huolto on se, mitä käyttä-
jänä itse annat koneelle. Tähän 
huoltoon kuuluvat kaikki voitelut 
sekä tarkistukset ja säädöt. 
 
Tässä huolto-osassa annettu mää-
räaikaishuolto-ohjelma koskee nor-
maaleja ajo-olosuhteita. Raskaassa 
käytössä tulee kone huoltaa useam-
min. 

 
HUOLTOJEN SUORITUS 
 
Älä huolla konetta moottorin käydes-
sä. 
 
Puhdista kone ennen huoltoa paine-
pesurilla. 
 
Puhdista täyttöaukkojen ja liittimien 
ympäristöt ennen tankkausta ja öljyn 
täyttöä. 

Tarkasta vanhan öljyn likaisuus aina 
öljyn ja suodattimen vaihdon yhtey-
dessä. Suuri määrä epäpuhtauksia, 
esim. tukkeutunut suodatin saattaa 
olla merkki viasta, joka on korjattava 
välittömästi ennenkuin suurempia 
vaurioita pääsee tapahtumaan. 
 
Öljymääriä tarkistettaessa on koneen 
oltava vaakasuorassa, jotta mittalasi 
näyttäisi oikeaa lukemaa. 
 
Moottoriöljyn määrän tarkistus on 
hyvä suorittaa joka aamu. 
 
Käytä aina huoltotukea, kun työs-
kentelet aisaston alla.  

 
 
Ole erityisen varovainen, kun huol-
lat paineenalaisia kohteita. Esim. 
kuuma jäähdytysjärjestelmä, pai-
neakku ja käsijarrusylinteri ovat 
paineenalaisia, vaikka moottori ei 
olisikaan käynnissä.  

Kone on varustettu runkonivelen 
käännön lukitustapilla, jota on käy-
tettävä aina esim. nostojen yhtey-
dessä.  

 
 
Nippojen rasvaus 
− Puhdista nipan pää ennen rasva-

usta. 
 

− Paina rasvaa kunnes ulos pursu-
ava rasva on puhdasta 

 

− Pyyhi ulos pursunut rasva pois. 
 
Mikäli kone on varustettu automaat-
tisella voitelujärjestelmällä, riittää, 
kun aika ajoin tarkastetaan, että voi-
deltava kohde saa rasvaa.  
 
Määräaikaishuolto-ohjelma 
 

Määräaikaishuoltojen jaksotus alkaa 
käyttötuntimittarin lukemasta 0. Näin 
esim. 500h:n välein tehtävä huolto 
suoritetaan mittarilukemilla 500h, 
1000h jne. 
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H U O L T O V Ä L I K A A V I O  
 

HUOLTOKOHTEET  10 h tai 
päivittäin 

50 h tai 
viikottain 

250 h 500 h 750 h 1000 h 1250 h 2500 h 5000 h joka toinen 
vuosi 

1.   Moottorin öljymäärän tarkistus X          
2.   Jäähdyttimen nestemäärän tarkistus X          
3.   Renkaiden ilmanpaineen tarkistus X          
4.   Mahdollisten nestevuotojen tarkistus X          
5.   Pesulaitteen nestemäärän tarkistus X          
6.   Hydrauliikkaöljyn määrän tarkistus X          
7.   Nostosylintereiden niveltappien rasvaus X          
8.   Aisaston ja takanostolaitteen niveltappien rasvaus X          
9.   Kauhasylinterien pallonivelten rasvaus X          
10. Välivivun ja välitangon niveltappien rasvaus X          
11. Ohjaussylinterien pallonivelten rasvaus X          
12. Runkonivelten rasvaus X          
13. Ohjaamon raitisilmasuodattimen puhdistus  X         
14. Vedenerottimen puhdistus vedestä  X         
15. Ilmansuodattimen puhdistus ja tarvittaessa vaihto  X         
16. Jäähdyttäjän kennon puhdistus  X         
17. Laturin & tuulettimen hihnan ja hihnan kiristimen tarkistus  X         
18. Pyöränpulttien kireyden tarkistus  X         
19. Jarrupolkimen vapaaliikkeen tarkistus   X        
20. Paineakun varauksen tarkistus   X        
21. Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto   X        
22. Moottorin ilmansuodattimen vaihto   X        
23. Pyörännapojen öljymäärän tarkistus   X        
24. Nivelakseleiden ristinivelten rasvaus   X        
25. Nivelakseleiden tukilaakereiden rasvaus   X        
26. Tasauspyörästön öljymäärän tarkistus   X        
27. Vedenerottimen puhdistus ja polttoainesuodattimien vaihto (2 kpl)   X        
28. Öljyvuotojen tarkistus, liitosten kiristys, liittimien ja letkujen tarkistus   X        

 10 h tai 
päivittäin 

50 h tai 
viikottain 

250 h 500 h 750 h 1000 h 1250 h 2500 h 5000 h joka toinen 
vuosi 
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 10 h tai 
päivittäin 

50 h tai 
viikottain 

250 h 500 h 750 h 1000 h 1250 h 2500 h 5000 h joka toinen 
vuosi 

29. Hydrauliikkaöljyn paluusuodattimen vaihto    X       
30. Powershift-vaihteiston öljymäärän tarkistus    X       
31. Tasauspyörästön öljyn vaihto     X      
32. Polttoainesäiliön puhdistus      X      
33. Jarrun toiminnan tarkistus     X      
34. Ilmansuodattimen varmuussuodattimen vaihto     X      
35. Ajohydrauliikan paineiden mittaus ja tarvittaessa säätö      X     
36. Työhydrauliikan max-paineen mittaus ja säätö      X     
37. Ajojärjestelmän syöttöpumpun keskipainesuodattimen vaihto      X     
38. Pyörännapaöljyn vaihto      X     
39. Hydrauliikkaöljysäiliöiden puhdistus ja öljyn vaihto      X     
40. Tuulettimen navan tarkistus      X     
41. Venttiilivälyksien tarkistus ja tarvittaessa säätö      X     
42. Powershift-vaihteiston imusihdin puhdistus (vain ensimmäinen 1000h)      X     
43. Powershift-vaihteiston öljyn ja suodattimen vaihto      X     
44. Ohjaamon raitisilmasuodattimen vaihto      X     
45. Laturin tarkistus       X    
46. Käynnistinmoottorin tarkistus       X    
47. Suuttimien tarkistus ja puhdistus        X   
48. Powershift-vaihteiston imusihdin puhdistus        X   
49. Turboahtimen välysten tarkistus         X  
50. Jäähdytysjärjestelmän puhdistus ja nesteiden vaihto          X 
           
           
           

 10 h tai 
päivittäin 

50 h tai 
viikottain 

250 h 500 h 750 h 1000 h 1250 h 2500 h 5000 h joka toinen 
vuosi 
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HUOLTO PÄIVITTÄIN TAI 10 
KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN  
 
 
1. Moottorin öljymäärän tarkistus 
 

Moottorin öljymäärää tarkastettaessa 
on koneen oltava vaakasuoralla alus-
talla. Öljypinnan on oltava mittatikun 
merkkiviivojen välissä. Jos öljyä li-
sätään, se on tehtävä ylämerkkiin 
saakka. Mittaviivojen väli on n.1 litra. 
Anna moottorin seisoa pysäytettynä 
muutama minuutti ennen tarkistusta 
jotta öljy ehtii laskeutua kokonaan 
öljypohjaan. Lisättävän öljyn on olta-
va samaa laatua moottorissa olevan 
kanssa. Katso öljylaadut taulukosta s. 
57 ja 58. 

 

2. Jäähdyttimen nestemäärän 
tarkistus 

 

Kylmän jäähdytysnesteen pinnan tu-
lee olla jäähdyttäjän kennoston ylä-
puolella. 
 

VAROITUS !!!!!! 
Kuuman, ylipaineisen järjestelmän 
korkki on avattava varovasti !  
 

Jäähdytysnesteen pakkasenkestä-
vyys 
 

Mittaa jäähdytysnesteen pakkasen-
kestävyys ennen talvikauden alkua. 
Lisää tarvittaessa nestettä. Varmistu, 
että lisättävä neste vastaa nykyistä 
nestettä. Jäähdytysneste suositel-
laan vaihdettavaksi joka toinen vuosi. 
ÄLÄ KÄYTÄ PELKKÄÄ VETTÄ !! 

3. Renkaiden ilmanpaineen  
    tarkistus 
 

LM TRAC 685:n käyttö on hyvin mo-
nipuolista ja eri tehtävissä on edullis-
ta käyttää hyvinkin erilaisia rengas-
paineita. Vaihteluväli on edessä ja 
takana 1,2-4,0 bar. Tavanomainen 
ns. ´yleispaine´ on 3,4 bar. 
 
 
4.  Mahdollisten nestevuotojen   
     tarkistus 
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5. Pesulaitteen nestemäärän 
    tarkistus 
 

Varmista, että säiliössä on aina riit-
tävästi nestettä. Lisää veden jouk-
koon pesunestettä. Lisäys tapahtuu 
ohjaamon etupuolella olevasta täyt-
töaukosta. Säiliön tilavuus on 3 l.  
 
6. Hydrauliikkaöljyn määrän  

tarkistus 
 

Tarkistussilmä sijaitsee koneen taka-
osassa oikealla puolella. Öljysäiliön 
tilavuus on 170 litraa. 
 
LISÄTTÄVÄN ÖLJYN ON OLTAVA 
SAMAA LAATUA KUIN SÄILIÖSSÄ 
OLEVA ÖLJY !!!!!! 
 

Öljymäärää tarkistettaessa tulee ko-
neen olla vaakasuoralla alustalla työ-
laite alaslaskettuna ja öljyn jäähtynyt-
tä. Öljyn pinnan tulee näkyä tarkis-
tussilmästä. 

 
Hydrauliikkaöljyn lisäys tapahtuu 
moottoritilassa olevan täyttöaukon 
(huohotinkorkin) kautta. Kun lisäät 
öljyä, varmistu sekä öljyn, että täyt-
töaukon ympäristön puhtaudesta. 

 
Katso öljylaadut täyttötaulukosta si-
vulta  57 ja 58. 
 
 
 

 

Kohdat 7-12  (RASVAUS) 
 

Mikäli kone on varustettu automaatti-
sella voitelujärjestelmällä, riittää, kun 
aika ajoin tarkistetaan, että kohteet 
saavat rasvaa. Muussa tapauksessa 
suorita voitelu käsikäyttöisellä rasva-
puristimella.   
 
7.  Nostosylintereiden niveltappien 

rasvaus 
 

8.  Aisaston ja takanostolaitteen 
     niveltappien rasvaus 
 
9. Kauhasylinterien pallonivelten  
    rasvaus 
 
10. Välivivun ja välitangon nivel- 
   tappien rasvaus 
11. Ohjaussylinterien pallonivelten  
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 rasvaus 
 

12. Runkonivelten rasvaus 
 
 
HUOLTO VIIKOTTAIN TAI 50 
KÄYTTÖTUNNIN VÄLEIN  

 
13. Ohjaamon raitisilmasuodat- 

 timen puhdistus 
 

Irroita ensin aisaston juuressa ole-
va peitemuovi jonka alla suodatin 
on. Irroita sen jälkeen itse suoda-
tin ja puhdista se esim. paineilmal-
la puhaltamalla puhtaalta puolelta 
ulospäin. Vaihda viallinen tai tuk-
keutunut suodatin. 

14. Vedenerottimen puhdistus  
 vedestä 

 
Polttoaineen suodatus koostuu kah-
desta suodattimesta. Takana oleva 
kuppi on pelkkä suodatin, kun taas 
ulompi kuppi on samalla vedenerotin. 
 
 
Vedenerottimen puhdistus: 
 

− Avaa vedenerottimen pohjassa 
oleva tyhjennystulppa ja tyhjennä 
kuppi. 

 

− Sulje tulppa 

 
15. Ilmansuodattimen puhdistus ja 

 tarvittaessa vaihto 
 

Ilmansuodatin koostuu kahdesta 
suodatinpatruunasta, isosta ns. pää-
suodattimesta ja pääsuodattimen si-
sällä olevasta varmuussuodattimes-
ta. Ilmansuodattimessa on lisäksi 
indikaattori, joka ilmaisee suodatti-
men tukkoisuuden. Mikäli indikaattori 
osoittaa punaista, vaihda pääsuoda-
tin. Indikaattori on nollattava suodat-
timen vaihdon yhteydessä. Kuittaus 
tapahtuu indikaattorin päässä olevas-
ta painonapista. 
Puhdistus:  
Pysäytä moottori puhdistuksen ajak-
si. Irroita suodattimen suojakansi 
(siipimutteri) ja vedä pääsuodatin-
patruuna ulos. Puhdista patruuna 
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puhaltamalla paineilmalla puhtaalta 
puolelta ulospäin. Tarkasta, että pat-
ruunan kumitiivisteet ovat ehjät ja 
asenna se takaisin paikoilleen. Tar-
kista samalla myös varmuussuodat-
timen likaisuus. Mikäli pääsuodatin 
on rikki, vaihda ehdottomasti myös 
varmuussuodatin.  
 
HUOM!! 
Älä koskaan käytä moottoria ilman il-
mansuodatinta. 
 
 
16. Jäähdyttäjän kennon puhdistus 
       
Puhdista kenno käyttötarkoitukseen 
sopivalla liuottimella ja vedellä. 

17. Laturin & tuulettimen hihnan 
 ja hihnan kiristimen tarkistus 

 

Tarkasta hihnan kunto. Jos hihna on 
liian löysä, kulunut tai öljyinen, se voi 
aiheuttaa lataus tai jäähdytyshäiri-
öitä. Pidä varahihna aina  saatavilla. 
Tarkista, että automaattinen kiristin 
liikkuu jouheasti ilman jäykkiä kohtia. 
Tarkista myös kiristinpyörän laakeri. 
 
 
 
18. Pyöränpulttien kireyden  

 tarkistus 
 

Kiristä tarvittaessa pyörien kiinnitys-
pultit. Kiristysmomentti on 610 Nm.   
 
 

HUOLTO 250 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 
 
 
19. Jarrupolkimen vapaaliikkeen 

 tarkistus 
 

Jarrupolkimen vapaaliikkeen oltava n. 
10 mm. 
 
20. Paineakun varauksen tarkistus 
 

Tarkistuksen yhteydessä moottorin 
pitää olla sammutettuna. Kytke virta 
päälle ja paina jarrupoljinta niin 
monta kertaa, että jarrupaineen 
merkkivalo (merkkivalomodulissa) 
syttyy. Painalluksia pitää olla vähin-
tään 4 kpl. 
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21. Moottoriöljyn ja suodattimen 
 vaihto (10 L) 

 
Tyhjennys: 
Avaa lämpimäksi ajetun moottorin 
öljypohjan tulppa ja laske vanha öljy 
astiaan. Avaa myös täyttökorkki tyh-
jentymisen helpottamiseksi. Valumi-
sen loputtua sulje puhdistettu pohja-
tulppa. 
 
Suodattimen vaihto: 
− Kierrä vanha suodatinpanos irti. 
− Puhdista mahdolliset valuneet 

öljyt. 
− Öljyä uuden suodattimen tiiviste-

pinta uudella öljyllä. 
− Kierrä uusi suodatin käsin pai-

koilleen. 

 

Täyttö: 
Kaada kampikammioon uutta öljyä 
täyttökorkin aukon kautta mittatikun 
ylämerkkiin asti. 
 

HUOM! 
Öljy valuu nopeammin moottorin läpi 
öljypohjaan, kun poistat tai löysäät 
mittatikun. 
 

Käytä moottoria vähän aikaa täytön 
jälkeen ja tarkista öljyn pinta uudel-
leen. 
 

Öljymäärä on 10 L (suodatin mukaan 
lukien). 
 

Katso öljylaatu taulukko s. 57 ja 58. 
 
HUOM!!!! Huolehdi jäteöljyn asian-
mukaisesta hävittämisestä. 

22. Moottorin ilmansuodattimen  
   vaihto  
 

Irroita pääsuodatinpatruuna kohdan 
15 mukaisesti ja vaihda se. Suorita 
samalla indikaattorin nollaus. 
Jos pääsuodatinpatruuna on rikki, 
vaihda myös varmuussuodatin.  
 
23. Pyörännapojen öljymäärän 

 tarkistus (4 kpl) 
 

Aja kone tasaiselle alustalle siten, 
että pyörännavassa (4 kpl) oleva 
täyttöaukko on vaakahalkaisijalla. 
Avaa täyttöaukko ja tarkista öljymää-
rä. Öljypinnan tulee olla aukon koh-
dalla. Lisää tarvittaessa öljyä.  

Katso öljylaatu taulukosta s. 58. 

   



- 40 - 

 
24. Nivelakseleiden ristinivelten  

  rasvaus 
 

Suorita ristinivelten rasvaus käsikäyt-
töisellä rasvapuristimella.  
 
 
25. Nivelakseleiden tukilaakerei- 
  den rasvaus 
 
Mikäli kone on varustettu automaatti-
sella voitelujärjestelmällä, riittää, kun 
aika ajoin tarkistetaan, että kohde saa 
rasvaa. Muussa tapauksessa suorita 
voitelu käsikäyttöisellä rasvapuristi-
mella.   

 
26. Tasauspyörästön öljymäärän 

  tarkistus  
 

Koneen oltava tasaisella alustalla tar-
kistuksen yhteydessä. Avaa akselin 
keskiosassa oleva tarkistustulppa ja 
tarkasta, että nestepinta ulottuu au-
kon alareunaan. Lisää tarvittaessa 
öljyä. 

Akseleissa on tarkastustulppa ja 
täyttötulppa molemmilla puolilla sym-
metrisesti. 
 

Huom!! Etu- ja taka-akselin tasaus-
pyörästössä on erilaiset voiteluöljyt.  
 

Katso öljylaadut taulukosta s. 58. 
 
 
 

 
27. Vedenerottimen puhdistus ja  

  polttoainesuodattimen  
  vaihto (2 kpl) 

 

Tyhjennä vedenerotin kohdan 14 
mukaisesti ja irroita suodattimet. 
Täytä uudet suodattimet puhtaalla 
polttoaineella (jotta ei tarvita ilmaus-
ta). Voitele suodattimien tiivisteet öl-
jyllä ja asenna ne paikoilleen. 
Kiristä käsin. 
 
 
28. Öljyvuotojen tarkistus, liitos- 

 ten kiristys, liittimien ja letku- 
 jen tarkistus 
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HUOLTO 500 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 
 
 
29. Hydrauliikkaöljyn paluusuo- 

dattimen vaihto 
 

Kone on varustettu hydrauliikan pa-
luusuodattimen tukkoisuuden merk-
kivalolla. Vaihda suodatin mikäli 
merkkivalo alkaa palaa merkkivalo-
modulissa. 
 

Suodattimen vaihto:  
− Pysäytä moottori 
− Irrota paluusuodattimen kansi 
 (3 ruuvia) 
− Poista vanha suodatinpatruuna 
− Puhdista osat ja tiivistepinnat 
 

− Asenna uusi suodatinpatruuna ja 
O-rengastiiviste 

− Asenna suodattimen kansi pai-
koilleen 

− Käynnistä moottori ja tarkasta 
mahdolliset vuodot 

 
 
30. Powershift-vaihteiston öljy- 

 määrän tarkistus  
 

Koneen oltava tasaisella alustalla 
tarkistuksen yhteydessä. Öljyn pin-
nan tulee olla tarkistussilmän puo-
lessa välissä.  
Lisää tarvittaessa öljyä. 
 
Katso öljylaatu taulukosta s. 58. 
 

HUOLTO 750 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 
 
31. Tasauspyörästön öljyn vaihto 

Tyhjennä öljyt akseliston alla olevas-
ta tyhjennyspropusta. Täytä öljytila 
kohdan 26 mukaisesti. 

Akseleissa on tarkastustulppa ja täyt-
tötulppa molemmilla puolilla symmet-
risesti. 
 
Huom!! Etu- ja taka-akselin tasaus-
pyörästössä on erilaiset voiteluöljyt.  
 
Katso öljylaadut taulukosta s. 58. 
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32. Polttoainesäiliön puhdistus  
 

Polttonestesäiliö on syytä puhdistaa 
ennen talven tuloa. Näin vältyt veden 
aiheuttamilta polttonestejärjestelmän 
häiriöiltä. Paras keino estää veden 
tiivistyminen säiliöön on pitää se aina 
mahdollisimman täynnä. 
 
Puhdistus: 
- Avaa säiliön pohjassa oleva tyh-

jennystulppa ja laske säiliö tyh-
jäksi 

- Puhdista pohjatulppa. Jos käytät 
tiivistyksessä teflonteippiä, pidä 
huoli, että teipin palasia ei joudu 
säiliöön. 

- Täytä säiliö uudella, puhtaalla 
polttonesteellä. 

 

Polttoainesäiliö voidaan nostaa tar-
vittaessa yläasentoon huoltotöiden 
helpottamiseksi, esim. tyhjennyksen 
yhteydessä. 
HUOM!!! Kun säiliö on yläasennos-
sa, se ottaa kiinni ohjaamoon, mikäli 
ohjausta käännetään. 
Laske polttoainesäiliö aina alas, 
kun käytät konetta.   

 
VAROITUS! 
Kaikissa olosuhteissa on SPRIIN 
KÄYTTÖ POLTTONESTEEN JOU-
KOSSA EHDOTTOMASTI KIELLET-
TY, koska se huonontaa polttones-
teen voiteluominaisuuksia ja saattaa 
aiheuttaa tiivistevaurioita. 

33. Jarrun toiminnan tarkistus 
Tarkista jarrupolkimen ja käsijarrun 
kytkimen toiminta.   
Koneen on pysyttävä turvallisesti pai-
kallaan 20%:n rinteessä.  

 
 
34. Ilmansuodattimen varmuus- 

 suodattimen vaihto 
 

Irroita suodatinpatruunat kohdan 15 
mukaisesti ja vaihda varmuussuoda-
tin. Suorita samalla indikaattorin nol-
laus. 
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HUOLTO 1000 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN  
 
35. Ajohydrauliikan paineiden      
  mittaus ja tarvittaessa säätö 
 
HUOM! Kohtien 35, 36, 41, 47 ja 49 
toimenpiteet on suositeltavaa jättää 
huoltomiehen tehtäväksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

36. Työhydrauliikan max-paineen  
  mittaus ja säätö  
   

HUOM! Kohtien 35, 36, 41, 47 ja 49 
toimenpiteet on suositeltavaa jättää 
huoltomiehen tehtäväksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37. Ajojärjestelmän syöttöpumpun  

  keskipainesuodattimen vaihto 
 

Vaihda ajopumpun keskipainesuo-
datin. 
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38. Pyörännapaöljyn vaihto  
   

Kierrä pyörää siten, että navassa ole-
va tulppa on ala-asennossa. Irroita 
tulppa ja päästä vanhat öljyt pois. 
Kierrä aukko vaakahalkaisijalle ja 
täytä napa kohdan 23 mukaisesti. 
(0,6 litraa / napa) 
 
Konetta ei saa käyttää ilman pyö-
rännapaöljyä. 
  
Katso öljylaatu taulukosta s. 58. 
 
HUOM!!!! Huolehdi jäteöljyn asian-
mukaisesta hävittämisestä. 
 

 

 
39. Hydrauliikkaöljysäiliöiden puh- 

 distus ja öljyn vaihto (170L) 
   

Puhdistus: 
- Lämmitä öljy hydrauliikkaa kuor-

mittamalla. 
-  Avaa molempien säiliöiden poh-

jassa oleva tulppa ja laske öljy 
astiaan. 

-  Huuhtele säiliöt puhtaalla öljyllä 
tarvittaessa. 

 
Täyttö: 
-  Kiinnitä pohjatulpat. Jos käytät 

tiivistyksessä teflonteippiä, pidä 
huoli, ettei teipin palasia joudu 
säiliöön. 

- Täytä säiliö uudella öljyllä kohdan 
6 mukaisesti (n. 170 l).   

 
 
 
-  Käynnistä moottori ja käytä hydrau-

liikkoja jonkin aikaa ja tarkista 
öljymäärä uudestaan. Lisää öljyä 
tarvittaessa. 

 
Katso öljylaatu taulukko s. 57 ja 58. 
 
HUOM!!!! Huolehdi jäteöljyn asian-
mukaisesta hävittämisestä. 
 
 
40. Tuulettimen navan tarkistus  

   

Tarkista tuuletinpyörän laakeri. Pyö-
rän pitää pyöriä kevyesti ilman jäyk-
kiä kohtia. Tarkista myös laakerin si-
vuttaisvälys. 
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41. Venttiilivälyksien tarkistus ja  

  tarvittaessa säätö 
 

Venttiiilivälyksien säätö tehdään 
moottorin ollessa kylmä (alle 60°C). 
Välys säädetään sylinterikohtaisesti 
männän ollessa yläkuolokohdassa. 
 
Välykset: 
 

Imu   0.25 mm (0.010 inch) 
Pako  0.51 mm (0.020 inch)  

 
Venttiilin säätömutterin kiristysmo-
mentti on 24 Nm.   
 

HUOM! Kohtien 35, 36, 41, 47 ja 49 
toimenpiteet on suositeltavaa jättää 
huoltomiehen tehtäväksi. 

 

42. Powershift-vaihteiston imu- 
 sihdin puhdistus (vain ensim- 
 mäinen 1000h)  
   

 
Tämä toimenpide tehdään vain en-
simmäisen 1000h:n jälkeen. Jatkossa 
puhdistus suoritetaan 2500h:n välein. 

 

43. Powershift-vaihteiston öljyn ja  
 suodattimen vaihto  
   

Tyhjennä öljyt vaihteiston pohjassa 
olevasta propusta. Vaihda suodatin ja 
täytä öljyt kohdan 30 mukaisesti.  
 
 
 
44. Ohjaamon raitisilmansuodat-   

  timen vaihto 
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HUOLTO 1250 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 
 
45. Laturin tarkistus 
 

Tarkista, että laturin kaikki johdot 
ovat ehjät ja liitokset puhtaat. Likai-
set ja löysät johtoliitokset saattavat 
aiheuttaa lataushäiriöitä. 
 
 
46. Käynnistinmoottorin tarkistus 
 

Tarkista johtojen ja liittimien kunto ja 
puhtaus. Korjaa tarvittaessa. 
 
 
 
 
 

 
HUOLTO 2500 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 
 
47. Suuttimien tarkistus ja puh-  
  distus 
 

Moottorin moitteeton toiminta edel-
lyttää, että suuttimet ovat kunnossa. 
Niiden huolto ja kunnostus on syytä 
antaa asiantuntijan tehtäväksi. 
 
Miten likainen tai viallinen suutin il-
menee?? 
 
− Nakutus ilmaisee, että suutin toi-

mii huonosti. Joutokäynnillä ja 
moottorin ollessa kylmä voi naku- 
 
 
 

 
tusta kuulua. Jos nakutusta kuu-
luu normaalissa  käyttölämpötilas-
sa, on vika todennäköisesti suutti-
missa. Polttoainejärjestelmässä 
oleva ilma aiheuttaa myös naku-
tusta. 

 
− Savutus ilmaisee huonosti toimi-

van suuttimen (ellei savutus johdu 
esim. tukkeutuneesta ilmansuo-
dattimesta.) 

 
HUOM! Kohtien 35, 36, 41, 47 ja 49 
toimenpiteet on suositeltavaa jättää 
huoltomiehen tehtäväksi. 
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48. Powershift-vaihteiston imu- 

 sihdin puhdistus  
   

 
 
HUOLTO 5000 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 
 
 
49. Turboahtimen välysten tar- 

  kistus 
   

HUOM! Kohtien 35, 36, 41, 47 ja 49 
toimenpiteet on suositeltavaa jättää 
huoltomiehen tehtäväksi. 
 
 
 
 

 
HUOLTO JOKA TOINEN VUOSI 
 
 
50. Jäähdytysjärjestelmän puhdis- 

 tus ja nesteiden vaihto 
 

Jäähdytysjärjestelmä puhdistetaan 
perusteellisesti seuraavalla tavalla: 
− Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä. 
− Täytä jäähdytysjärjestelmä nes-

teellä, joka sisältää 10 l vettä ja 
noin 500 g soodaa. 

− Käytä moottoria muutama minuut-
ti ja huuhtele järjestelmä hyvin 
ennen sen täyttöä uudella jäähdy-
tysnesteellä. 

 
 
 

 
 
TYHJENNYS 
− Avaa jäähdyttimen täyttötulppa. 
− Avaa sylinteriryhmän tyhjennys-

tulppa ja irroita lämmityslaitteelle 
menevät letkut. Laske neste as-
tiaan. 

− Tyhjennä jäähdytysnestepumppu 
pyörittämällä moottoria käynnis-
tinmoottorilla 2-3 sek. ajan. 

 
HUOM!!!! Huolehdi käytetyn nesteen 
asianmukaisesta hävittämisestä. 
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TÄYTTÄMINEN 
− Täytä järjestelmä pakkasneste-

vesiseoksella (50/50) jäähdytti-
men täyttötulpasta. Kylmän jääh-
dytysnesteen pinnan tulee olla 
vähintään jäähdyttäjän kennoston 
yläpuolella. Sulje täyttötulppa tii-
viisti.   

− Käytä moottori normaaliin käynti-
lämpötilaansa ja lisää tarvittaessa 
nestettä jäähdyttäjään. 

− Jäähdytysnesteen laimennus on 
tehtävä valmistajan ohjeen mukai-
sesti.  

 
Älä käytä pelkkää vettä tai laimen-
tamatonta pakkasnestettä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus on n. 
10 l. 
 
 
VAROITUS! 
 

Älä kaada kylmää nestettä kuumaan 
moottoriin. Kuuman ylipaineisen jär-
jestelmän korkki on avattava varo-
vasti! 
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E R I L L I S O H J E E T  
 
Moottori 
 
Polttoainejärjestelmän ilmaus 
          

Polttoainejärjestelmä on ilmattava 
manuaalisesti mikäli;  

- polttoainesuodattimia ei ole esi-
täytetty vaihdon yhteydessä. 

- ruiskutuspumppu on vaihdettu 
- ruiskutusjärjestelmän putkia on 

uusittu 
Ilmaus suoritetaan avaamalla ylivuo-
tolinja (suodattimen päällä) ja sa-
malla pumpaten käsin syöttöpumpun 
vipua kunnes ylitsepursuava poltto-
aine ei sisällä ilmaa.  
 
Ilmansuodatin 
 

Ilmansuodatin estää pölyn ja muiden 
epäpuhtauksien kulkeutumisen moot-
toriin imuilman mukana. Moottorin 
kuluminen riippuu erittäin paljon 
imuilman puhtaudesta. Tästä syystä 
on tärkeää, että ilmansuodatin tar-
kistetaan säännöllisesti. 
Ilmansuodatin koostuu ns. pääsuo-
dattimesta ja sen sisällä olevasta 
varmuussuodattimesta.  
Suodattimeen kuuluu myös tukkei-
suuden ilmaiseva indikaattori (ali-
paine). 
 

 
 
Ilmansuodattimen huolto 
 

Tarkasta puhdistuksen yhteydessä, 
että suodatin tai sen tiivisteet eivät 
ole vaurioituneet. Vaurioitunut suo-
datin on aina välittömästi vaihdetta-
va uuteen. Mikäli pääsuodatin on rik-
koutunut, on ehdottomasti myös var-
muussuodatin vaihdettava. 
 
HUOM !!! 
 
Älä irroita tai puhdista suodatinta 
tarpeettomasti. Suodattimen irroitta-
misen yhteydessä on aina mahdollis-
ta, että epäpuhtauksia pääsee moot-
torin imujärjestelmään. 
 
 
 
 
Muuta 
 

Älä pese kuumia ajovaloja (esim. ko-
neen seisottua jonkin aikaa paikal-
laan valot päällä). Lasi saattaa sär-
kyä pesun yhteydessä. Anna ajo-
valojen jäähtyä kunnolla ennenkuin 
peset niitä.  
 

 
Sähköjärjestelmä 
 

Sulakkeet 
 

Sulakkeet sijaitsevat istuimen takana 
muovikannen alla. Siirrä ensin istuin 
etuasentoon ja irroita muovikansi, 
kun tarkistat sulakkeita. Pidä sulake-
rasiat puhtaina. Sulaketta vaihdetta-
essa selvitä aina palamisen aiheut-
tanut vika.  
 
Hitsaaminen 
 

Suoritettaessa hitsauksia koneen 
rungossa tai muissa laitteissa, kytke 
päävirtakytkin aina pois päältä (OFF). 
Mikäli koneessa ei ole päävirtakyt-
kinta, irroita siinä tapauksessa aina 
akun kaapelit hitsauksen yhteydessä. 
Koneen sisältämä elektroniikka on 
erittäin altis vaurioille hitsauksesta 
mahdollisesti aiheutuville jännitepii-
keille. Vältä siis piikkien pääsyä säh-
kölaitteisiin.  
 
Työlaitteiden käyttö 
 

Työlaitteiden käytön yhteydessä on 
huomioitava seuraavaa; 
Mikäli työlaitteessa on magneetti-
venttiilejä (ON/OFF), varmista, että 
kelan johdotuksessa on piikinpoisto-
diodi tai vastaava.  
Diodi poistaa peruskoneen suuntaan 
tulevat jännitepiikit.
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SULAKKEET 
 

NRO TOIMINTO VIRTA 

F1 Seisontavalo, mittarivalot 3 A 

F2 Seisontavalo 3 A 

F3 Ajovalo, oikea ???  7,5 A 

F4 Ajovalo, vasen  ??? 7,5 A 

F5 Kaukovalot 10 A 

F6 Varoitusvilkku / Sisävalo / 
Tupakansytytin 

7,5 A 

F7 Päivävalot, päävirta 7,5 A 

F8 MTA 10 / MTA 10:n testipist./
Radion muuntaja 

7,5 A 

F9 Ajosuunnat / Hehkureleen 
heräte 

7,5 A 

F10 Pakkosyöttö, päävirta 15 A 

F11 Moottorin pysäytyssolenoidi 20 A 

F12 Suuntavilkku / Seisontajarru 15 A 

F13 Nopeusalueen valinta /  

Tasauspyörästön lukko 

7,5 A 

F14 Tuulilasin pyyhin + pesuri 10 A 

F15 Valomuisti 10 A 

F16 Heräte, virtarele /  
Istuimen lämmitys 

7,5 A

F17 Työvalot, etu (vas. + oik.) 10 A 

F18 Työvalo, etu (kesk.) 7,5 A 

 
F19 Työvalot, taka 10 A 

F20 Lämmityslaitteen puhallin 20 A 

F21 Jarruvalot / Safematic 3 A 

F22 Mittaristo / Pikalukot,ohjaus 7,5 A 

F23 Radion virtarele 3 A 

F24 Pikalukot, päävirta 7,5 A 

F25 vapaa  

F26 vapaa  

F35 Jännitteenmuunnin 24/12V 30A 

 

 Päävirta                    3 kpl 
(muovikotelossa laturin  
päällä moottoritilassa) 

50 A 

 
 
LEDIT  
 

Sulakkeen alla oleva LED ilmaisee 
rikkinäisen sulakkeen. LED syttyy pa-
lamaan vain mikäli kyseistä sulaketta 
kuormitetaan, esim. pyyhin on kytket-
tävä päälle jotta pyyhkijän sulake voi-
daan todeta rikkinäiseksi. Kun sulake 
on ehjä, LED ei syty palamaan.  

 RELEET 
 

NRO TOIMINTO 

K2 Päävirta 

K3 Käynnistyksenesto 

K4 Ajosuunta taakse 

K5 Ajosuunta eteen 

K7 Moottorin pysäytys 

K8 Ajovaloautomatiikka 

K9 Ajovaloautomatiikka 

K10 Radiokasettisoitin 

K11 Suuntavilkku 

K12 Tuulilasinpyyhkijä 

K17 Käynnistys (muovikotelossa 
laturin päällä) 
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Varotoimenpiteet sähköjärjestel- 
mää huollettaessa 
 

− Kytke aina päävirta pois pääl- 
tä, kun huollat sähköjärjes-
telmää 

− Kun irroitat akkua, irroita aina 
  (-) kaapeli ensin. 

− Kytke akun navat oikeinpäin 

 

 
 

− Kiinnitä (+) kaapeli ensin 
 
 
HUOM! Akun välittömässä läheisyy-
dessä on tupakointi ja avotulen teko 
ehdottomasti kielletty! 
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Ajovalojen säätö 
  
Ajovalojen säätö on tärkeää silloin, 
kun joudutaan ajamaan yleisillä teillä. 
Optisesti valot voidaan säätää nope-
asti ja tarkasti huoltoasemalla tai 
korjaamolla. Jos optista laitetta ei ole 
käytettävissä, voidaan valot säätää 
oheisen kuvan mukaisesti. 
 
− Varmistu ennen säätöä, että kone 

on normaalisti lastattu ja rengas-
paineet ovat oikeat. 

− Aja kone seinän eteen. 
− Piirrä kaksi rastia seinään valon-

heittimien keskikohtiin. 
− Peruuta kone (valot) 5 m:n pää-

hän seinästä. 
− Kytke ajovalot. Valokuvion keski-

pisteen tulee olla 50 mm seinään 
piirrettyjen rastien alapuolella. 

− Säädä tarvittaessa korkeus- ja 
sivusäätö kohdalleen. 

 
Valokuvion yläreunan tulee olla kor-
keudella H koneen ollessa etäisyy-
dellä L. Säädä tarvittaessa valon-
heittimien suuntaus. 

 
 
Mitat 
  
L = 5 m 
 
B = valonheittimien keskipisteiden 
  etäisyys 
 
H = valonheittimien korkeus   
  maasta miinus 50 mm. 

MONITOIMIKONEEN SÄILYTYS 
 
Alle 2kk 
Erityisiä toimenpiteitä ei tarvita jos: 
− kone on huollettu säännöllisesti 
− kone on puhdas 
− jäähdytysnesteen pakkasenkes- 
 tävyys on mitattu 
− polttonestesäiliö on täynnä 
− akkujen säilytyksestä on huoleh- 
 dittu 
 
Yli 2kk 
− ulkopuolinen puhdistus ja yleis-

voitelu 
− puhdista polttoainesäiliö 
− kaada polttoainesäiliöön 5 L suo-

japolttoainetta tai 1,5% öljyä. 
− täytä säiliö polttoaineella 
− puhdista vedenerotin 
− vaihda moottoriöljy  ja -suodatin 
− mittaa jäähdytysnesteen pakka-

senkestävyys sekä akkujen vara-
ustila. 

− käytä moottori normaalilämpöti-
laan ja aja jonkin aikaa. 

− irroita suuttimet ja kaada jokai-
seen sylinteriin n. 0,5 dl suojaöl-
jyä. 
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− pyöritä moottoria käynnistysmoot-

torilla jonkin aikaa. 
 (Huom! sammutussolenoidin johto 

oltava irti) 
− kiinnitä suuttimet, käytä uusia 

tiivisteitä. 
− poista akut, puhdista ja varastoi 

ne viileään, kuivaan ja tasaläm-
pöiseen paikkaan. Varaa akut aina 
n. 2 kk:n välein. 

− löysää tuulettimen hihna. 
− suojaa ruostumiselle alttiit osat 

suojaöljyllä ( CRC tai vastaava). 
− suojaa ilmansuodattimen ja pako-

putken aukot muovikelmulla. 

 
MONITOIMIKONEEN 
KÄYTTÖÖNOTTO 
 

Alle 2kk:n säilyksen jälkeen 
 
− asenna varatut akut. 
− tarkasta öljy- ja nestemäärät sekä 

rengaspaineet. 
− suorita yleisvoitelu. 
− ilmaa polttoainejärjestelmä tarvit-

taessa. 
− pyöritä moottoria käynnistys-

moottorilla (Huom! sammutusso-
lenoidin johto oltava irti) jonkin 
aikaa tai kunnes öljynpaineen 
merkkivalo sammuu. 

− käynnistä moottori, mutta älä 
ryntäytä sitä. 

− suorita koeajo varmistuaksesi, että 
laitteet toimivat moitteetto-masti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yli 2kk:n säilytyksen jälkeen 
 
− tarkista rengaspaineet. 
− poista suojapeitteet. 
− pyöritä tuulettimen siipiä varovasti 

edestakaisin, jolloin jäähdytys-
pumpun mahdollisesti kiinnijuut-
tunut tiiviste irtoaa. 

− poista suojarasvat. 
− kiristä tuulettimen hihna. 
− irroita venttiilikoneiston kansi ja 

voitele venttiilikoneisto moottoriöl-
jyllä. 

− tarkista öljy- ja nestemäärät. 
− ilmaa polttoainejärjestelmä tarvit-

taessa. 
− kiinnitä varatut akut. 
− pyöritä moottoria käynnistysmoot-

torilla (Huom! sammutussolenoi-
din johto oltava irti) jonkin aikaa 
tai kunnes öljynpaineen merkki-
valo sammuu. 

− käynnistä moottori, mutta älä ryn-
täytä sitä. 

− suorita koeajo varmistuaksesi, et-
tä laitteet toimivat moitteettomasti. 
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TEKNISET TIEDOT 
 
Mitat (arvot vakiorenkailla) 

Pituus (etunostolaitteella)         5125 mm 

Leveys            1960 mm 

Korkeus           2400 mm 

Akseliväli          2450 mm 

Raideleveys         1540 mm 

Kääntösäde,min        2000 mm 

Kääntösäde,max        3950 mm 

Maavara           350  mm 
 
 
Painot 

Omapaino          5700 kg 

Etuakselipaino          2350 kg 

Taka-akselipaino        3350 kg 

Etuakselin suurin sallittu paino    7,2 ton 

Taka-akselin suurin sallittu paino       6,0 ton 

 
 
Moottori 
 

Malli         Cummins 4BT 3.9 C100,  
4-tahtinen nestejäähdytteinen  
suoraruiskutusturbodieselmoot- 
tori. 

Sylinteriluku       4 

Iskutilavuus       3920 cm³ 

Sylinterin halkaisija     102 mm 

Iskunpituus        120 mm 

Puristussuhde           17.5 : 1  

Moottoriteho, kW/r/min DIN  75 / 2200 

Moottoriteho, hv/r/min DIN  102 / 2200 

Vääntömomentti, Nm/r/min      404 / 1500 

Joutokäynti       950 r/min 

Venttiilivälykset, kylmänä   imu  0,25 mm (0.010 inch) 
pako 0,51 mm (0.020 inch)  

Pyörimissuunta      vastapäivään vauhtipyörän 
          puolelta 

Ilmansuodatin          kuiva paperisuodatin var- 
muussuodattimella sekä  
indikaattorilla 
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Voitelujärjestelmä 

Hammaspyöräpumppu ja 
päävirtaussuodatin     vaihdettava 

Öljynsuodatin       paperisuodatin 

Öljynpaine joutokäynnillä  väh. 69 kPa (0,69 bar) 

Öljynpaine suurimmalla   väh. 207 kPa 
käyntinopeudella     (2,07 bar) 
 
Polttoainejärjestelmä 

Polttoaine       kaasuöljy 

Ruiskutuspumppu     rivipumppu 

Ruiskutusjärjestys     1-3-4-2 

Ruiskutusennakko    16° 

Polttoainesuodatin     paperisuodatin 
 
Jäähdytysjärjestelmä 

Termostaattiohjattu ylipaineistettu järjestelmä. 
 
Ajohydrauliikka 

Suljettu nelivetojärjestelmä, jossa on ajosuunnanvaihto 
(eteen/taakse) sähköisellä valintakatkaisimella. Kaksi ajo-
nopeusaluetta. Moottorin toimintaa tarkkaileva kuormitus-
automatiikka (DA). 2-nopeuksinen powershift-vaihteisto 
etuakselilla. 

 Nopeusalueet    sähköhydraulisesti ohjattu 
  - nopeusalue I  0-20 km/h (hidas) 
  - nopeusalue II 0-40 km/h (nopea) 

 
 Ajopumppu     Rexroth, säätyvätilavuuksinen 

aksiaalimäntäpumppu 

 Ajomoottori     Rexroth, säätyvätilavuuksinen  
aksiaalimäntämoottori 

 Luistonrajoitin    sähköhydraulinen lukko etuakse- 
                             lilla ja kitkalukko taka-akselilla 

 Pumpun max    90 cm3/r 
 kierrostilavuus 

 Pumpun tuotto    0-195 dm3/min/2200r/min 

 Järjestelmän    39 MPa / 390 bar) 
 max paine     (suojaventtiilin avautumispaine) 

 Syöttöpaine     max 2,7 MPa (27 bar) 

 
Työhydrauliikka 

     Kuormantunteva    (LS-säätöinen järjestelmä). 
 

Työpumppu      Rexroth, säätyvätilavuuksi- 
nen aksiaalimäntäpumppu 

 Suuntaventtiilistö            6-karainen 

 Pumpun kierrostilavuus  71 cm3/r 

 Pumpun tuotto     0-150 dm3/min/ 2200r/min 

 Järjestelmän max paine     200 bar (suojaventtiilin  
avautumispaine) 
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Ohjaushydrauliikka 
 

Hydrostaattisesti tehostettu runko-ohjaus Orbitrol-järjestel-
mällä. Ohjausjärjestelmän käyttö otetaan prioriteettiventtii-
lin kautta työhydrauliikkapiiristä.  

 Ohjausventtiili     Eaton 

 Ohjaussylinterit    2 kpl 
 
Jarrujärjestelmä 
 

Sekä etu- että taka-akselilla sisäänrakennetut monilevy-
öljykylpyjarrut, joita käytetään sekä ajo- että seisonta-
jarruna. Seisontajarru vaikuttaa vain etuakseliin. 
 

Toisena ”jarrujärjestelmänä” on hydraulisesta voimansiir-
rosta johtuva automaattinen jarrutustoiminto. 

 
Akselistorakenne  
 

Edessä jousittamaton jäykkä akseli. 
Takana jousittamaton kallistuva akseli. 
 
Renkaat 
            Rengaspaine 
Vakio  420/65-R24 TL   1,2-4,0 bar 
 
Rengaspaineet voivat vaihdella koneen käyttötarkoituk-
sesta riippuen. Ns. yleisrengaspaineena voidaan käyttää 
1,5 tonnin haarukkataakkaa vastaavaa arvoa 3,40 bar 
sekä edessä että takana, mikäli työlaitteiden yhteydessä ei 
muuta mainita. 

Sähköjärjestelmä 

Jännite          24V 

Käynnistinmoottori    3.1 kW, 24V 

Vaihtovirtalaturi     70A, 24V 

Akku        2 kpl 56 Ah, 12V 
         (huoltovapaa) 

Maadoitus         negatiivinen  (-) 

Sulakkeet       30 kpl, 3-50A 

Ajovalopolttimo     H4 75/70W 24V 

Työvalopolttimo    H3, 70W, 24V 

Seisontavalopolttimo  etu 4W, taka 10W, 24V 

Vilkun polttimo     21W, 24V 

Jarruvalon polttimo    21W, 24V 

Varoitusvalon polttimo       H1 70W, 24V   

Sisävalon polttimo    1 kpl 5W, 2 kpl 10W, 24V 

Moottoritilan valon polttimo  10W, 24V 
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Tilavuudet ja laatusuositukset 
 
 Tilavuus Laatusuositus Ensiasennus 

Polttoainesäiliö 120 L kaasuöljy kaasuöljy  

Jäähdytysjärjestelmä 10 L vesi/glykoli 

50/50 

vesi/glykoli 

50/50 

Moottoriöljy 10 L 15W40 API 

CD/CE 

CASTROL 

CRD 10W/30 

Hydrauliikkaöljy 170 L 
ISO-VG46 
DIN 51524 osa1 
DIN 51502 
HLP 46 

 

CASTROL 
AWH 46 

Taka-akselin tasaus-
pyörästön öljy 

6,5 L Hypoidi LS GL5 
SAE 80W90 

CASTROL 
LS 80W/90 

Etuakselin tasauspyö-
rästön öljy 

6,5 L 
Super Tractor 
Oil Universal 
10W/30 GL4 

CASTROL 
MP 10W/30 

Powershift-vaihteis-
ton öljy 

6,5 L Oil ATF Dextron 
OR SAE 
10W/20 

CASTROL 
TQ-D 

Pyörännapaöljy (4 kpl) 0,6 L 
API GL4 tai GL5 

80W/90 
CASTROL 
LS 80W/90 

Lasinpesunestesäiliö 3 L vesi/pesu-neste 
50/50 

vesi/pesu- 
neste 50/50 

Rasvauskohteet  molybdeeni-
sulfidirasva 

CASTROL 
MS1  
GREASE 

Öljyn viskositeettisuositukset 
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VOITELUAINEIDEN VERTAILUTAULUKKO 
  

 MOOTTORIÖLJY  HYDRAULIIKKAÖLJY HYDRAULIIKKAÖLJY RASVA 

NESTE DELTA      10W30 

15W40 

NESTE HYDRAULIIKKA 46 NESTE HYDRAULIIKKA 68 NESTE MOLYRASVA 

BP 
 

VANELLUS C3 15W40 46  ENERGREASE L 21 M 

MOBIL DELVAC 

SUPER 

10W30 

15W40 

DTE 15 

FLOWREX 86 

DTE 16 MOBILGREASE SPECIAL 

KESOIL SUPER DIESEL 10W30 

15W40 

   

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  RETINAX AM 

EXTREMA MDS 

CASTROL CRD 

Rx SUPER+ 

10W30 

15W40 

HYSPIN AWH 46 

 

HYSPIN AWH 68 

 

MS 1 GREASE 

TEBOIL POWER 

SPECIAL POWER 

10W30 

10W30 

HYDRAULIC OIL 46 HYDRAULIC OIL 68 UNIVERSAL M 

TEXACO URSA DMO 

 

URSA PREMIUM 

FE 

10W30 

15W40 

10W30 

15W40 

RANDO OIL HDZ 46 RANDO OIL HD CZ 68 MOLYTEX GREASE 
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SÄHKÖLAITTEET  
 

A1  Radiokasettisoitin 
A2  Kaiutin, vasen 
A3  Kaiutin, oikea 
 
DIODIT: 
D1 Käynnistyksen esto   
D2 Käynnistyksen esto   
D5-D9  Pikalukituksen suojat 
D10-D11  Konverterin ohjaus   
D70   Tuulilasin pyyhkijä   
D100  Ohjaussauvan vikatilan valo 
 
SULAKKEET: 
F1 Seisontavalo, oikea   
F2 Seisontavalo, vasen   
F3 Ajovalo, oikea   
F4 Ajovalo, vasen   
F5 Kaukovalot   
F6 Majakka/Sisävalo/Tup.sytytin 
F7 Varoitusvilkut / Päivävalot 
F8 Radion muuntaja / MTA 10 /
 Moottoritilan valo 
F9 Ajos.releet/Peruutussumm. 
F10 Moottorin käynnistysrele  
F11 Moottorin käynistys / pysäytys       
         solenoidi 
F12 Suuntavilkku / Seisontajarru 
F13 Nopeusalueen valinta /  
 Tasauspyörästön lukko 
F14 Tuulilasin pyyhkijä+pesulaite 
F15 Valomuisti    
F16 Heräte / istuinlämmitin, päävirtarele  
F17 Työvalot, etu (vas.+ oik.)  
F18 Työvalo, keski (lisävaruste) 
F19 Työvalot, taka (vas.+ oik.) 
F20 Lämmityslaitteen puhallin 

 
 

F21 Jarruvalot/ (SAFEMATIC) 
F22 Mittaristo / Pikalukot 
F23 Radion virtarele   
F24 Sähköinen esiohjaus   
F25-F28 Varalla    
F29 Etupistoke, jv / Aisan jousto 
F30 Päävirta / käynnistys   
F30b Konverterin päävirta 
F31 Päävirta    
F32 Päävirta / hehku 

 
VARUSTEET: 
G1 Akku, 2 kpl 
G2 Laturi 

 
VALOT: 
H1 Seisontajarru, merkkivalo 
H2 Jarrupiirin paine, merkkivalo 
H3 Hydr. paluusuodatin,merkkiv. 
H4 Hydr. painesuodatin,merkkiv. 
H5 Lataus, merkkivalo   
H6 Hehku, merkkivalo   
H7 Suuntavilkku, merkkivalo  
H8 Kaukovalot, merkkivalo  
H9 Ajosuunta eteen, merkkivalo 
H10 Ajosuunta taakse,merkkivalo 
H11 Takavalo, oikea 
H12 Takavalo, vasen 
H13 Etuvalo, oikea    
H14 Etuvalo, vasen    
H17 Takatyövalo, vasen 
H18 Takatyövalo, oikea 
H19 Etutyövalo, vasen 
H20 Etutyövalo, oikea 

 
H21 Etutyövalo, keski (lisävaruste) 
H22 Majakka 
H24 Sisävalo 
H25 Moottoritilan valo 
H26 Peruutussummeri 
H27 Äänimerkki    
H28 Aisaston kellunta    
H29 Ilmastointilaite (lisävaruste)    
H100 Takatyöhydrauliikan merkkiv. 
H101 Ohjaussauvan kuittaus 
H102 Aisaston kellunnan merkkiv. 

 
RELEET: 
K2 Päävirta    
K3 Käynnistyksenesto   
K4 Ajosuunta taakse    
K5 Ajosuunta eteen   
K7 Moottorin käynistysrele  
K8 Ajovaloautomatiikka   
K9 Ajovaloautomatiikka   
K10 Radiokasettisoitin 
K11 Suuntavilkku    
K12 Pyyhkijän / Pesulaitt. ajastin 
K13 Etutyölaitteen lukitus 
K14 Lisävarusteet sähk. ohjaus  
K15 Ohjaussauvojen päävirta 
K17  Moottorin käynnistys 
K17/B Ajosuunnan valinta   
K18  Hehku (lisävaruste) 
K18/B Takahydrauliikan vaihtovent. 
K19  Aisaston kellunta 
 
 
     ------> JATKUU 
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MOOTTORIT: 
M1 Käynnistys    
M2 Lämmityslaitteen puhallin 
M3 Tuulilasin pesulaite 
M4 Tuulilasin pyyhkijä 
M5 Voiteluautomaatti (lisävar.) 
 
VASTUKSET: 
R1 Hehkutulppa (lisävaruste) 
R4 Istuimen lämmitys   
R5 Puhaltimen säätövastus  
R20  Moottorihydrauliikan säätö 
 
KYTKIMET: 
S1   Päävirta    
S2 Virtalukko    
S3 Työvalot, taka   
S4 Majakka    
S6 Istuimen lämmitys   
S7 Sisävalo, käsikytkin   
S8 Seisontajarru   
S9 Nopeusalueen valinta 
S10 Tasauspyörästön lukko  
S11 Etutyövalot   
S12 Varoitusvilkku (HAZARD)  
S13 Työlaitteen pikakiinnitys  
S14 Ajosuunnan valinta   
S15 Lämmityslaitteen puhallin 
S16 Suuntavilkku / Ajovalot  
S17 Tuulilasinpyyhkijä   
S18 Hydr. käytöneston vapautin 
S19 Sisävalo, oikea ovi   
S20 Sisävalo, vasen ovi   
S21 Voiteluautomaatti (lisäv.)  
S22 Hydrauliikan ohjaussauva 
S23  
S24 Etutyövalo, keski (lisäv.)  
S25 Tupakansytytin   

S26 Moottoritilan valo   
S27 Aisaston hydr. jousitus  
S28  Etupistokkeen jatkuva virta 
S29  Aisaston kellunta 
S30  Lisähydrauliikka, taakse 
S31  Lisähydrauliikka, eteen 
S100 Vaihtovent., etu/taka   
S102 Moottorihydrauliikka   
S103 Etupistokkeen virta (poljin)  
S103b Etupistokkeen painokytkin  
 
T1 Ilmastointilaitteen kytkin(lisävaruste)  
 
U1 Muuntaja 12/24V (Konverteri) 

 
VENTTIILIT & ANTURIT 
Y1  Ajosuunta taakse   
Y2  Ajosuunta eteen   
Y3  Hydrauliikan paine   
Y4  Nopeusaluen valinta   
Y5  Seisontajarru   
Y6  Tasauspyörästön lukko  
Y7  Etuhydr. vaihtoventtiili  
Y8  Jarrupiirin paine   
Y9  Jarruvalo    
Y10  Aisaston kellunta   
Y11    Hydrauliikan paineenvap.  
X150 Perävaunupistoke   
X151 Mittariston testipistoke  
X152 Etupistoke     
Y12  Vaihtoventtiili, taka   
Y13  Hehku (lisävaruste) 
Y13/B Aisaston jousto   
Y14  Hydrauliikan paluusuodatin 
Y14/B Aisaston jousto 
Y15  Moottorin öljynpaine 
Y16  Hydr. öljyn lämpötila 

Y17 Moottoriveden lämpötila 
Y18 Ulkolämpötila    
Y19 Polttoaine 
Y20 Nosto (probo)   
Y21 Lasku (probo)   
Y22 Kallistus taakse (probo)  
Y23 Kallistus eteen (probo)  
Y24 Työlaitelukitus (probo)  
Y25 Työlaitelukitus (probo)  
Y27 Voiteluautomaatti (lisäv) 
Y28 Moottorihydrauliikka (probo) 
Y29 Moottorihydrauliikka (probo) 
Y30 Voiteluautomaatti (lisäv.) 
Y31 Moottorin pysäytys / käyn. 
Y32 Ilmastointilaitteen alapaine (lisävar.) 
Y32 Ilmastointilaitteen kompressori (lisäv.) 
 
 
 
CONVERTER BOX (MUUNTAJAN LAATIKKO) 
 
RELEET: 
K1 Takapistoke, 54g (vapaa) kytkentä 
K2 Takapistoke, 54 jarruvalo kytkentä 
K3 Takapistoke, 58L parkki L kytkentä 
K4 Takapistoke, 58R parkki R kytkentä 
K5 Takapistoke, R vilkku R kytkentä 
K6 Takapistoke, L vilkku L kytkentä 
K7 Takapistoke, jännitevaihto 
K8 Etupistoke, kytkentä 
K9 Etupistoke, jännitevaihto 
 
SULAKKEET: 
F1a Takapistoke,  vapaa 
F1b Takapistoke,  jarru 
F1c Takapistoke,  parkki L 
F1d Takapistoke,  parkki R 
F1e Takapistoke,  vilkku R 
F1f  Takapistoke,  vilkku L 
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AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 
Aisasto . . . . . . . 13 
Ajaminen . . . . . . 27 
Ajohydrauliikka . . .    43,55 
Ajovalojen säätö . . . . 49 
Ajovalot . . . . . .    . 18 
Akselistot . . . . . . 56 
Apuakku . . . . . . . 28 
Automaattivoitelu . . . . 24 
 
Hidastuspoljin . . . . . 19 
Hinaaminen . . . . . . 29 
Hitsaaminen . . . . . 49 
Huollot . . . . . . . 31 
- 10 h tai päivittäin . . . 35 
- 50 h tai viikottain . . . 37 
- 250 tunnin välein . . . 38 
- 500 tunnin välein . . . 41 
- 750 tunnin välein . . . 41 
- 1000 tunnin välein  . . . 43 
- 1250 tunnin välein . . . 46 
- 2500 tunnin huolto . . . 46 
- 5000 tunnin huolto . . . 47 
- joka toinen vuosi . . . 47 
Huoltovihko . . . . . . 73 
Huoltovälikaavio . . . . 32 
Hydrauliikan paluusuodin  . 41 
Hydrauliikkaöljyn vaihto  . 44 
Hydrauliöljysäiliön puhdistus. 44 

 
Ilmansuodatin . . .   37,39,49 
Istuin . . . . . . . .   26 
 

Jarrujärjestelmä . . .   42,56 
Jäähdytysjärjestelmä    35,47,55 
 

Kaasupoljin  . . . . . 19 
Käynnistys . . . . . . 27 
Käyttö- ja ajo-ohjeet . . . 27 
 

Luistonrajoitin . . . . . 21 
Lämmityslaite . . . . . 23 
 

Mitat ja painot . . . . . 54 
Mittarit ja hallintalaitteet . . 14 
Monitoimimittaristo . . . 20 
Moottori . . . . . . 12,54 
Moottoriöljyn suodatin . . 39 
Moottoriöljyn vaihto . . . 39 
Määräaikaishuollot  . . 31 
 

Nopeusalueen valintakytkin . 21 
 

Ohjaushydrauliikka . . . 56 
 

Polttoainejärjestelmän ilmaus 49 
Polttoainesuodatin  . 37,40 
Powershiftin öljyt . . . 41,45 
Pysäyttäminen . . . . . 28 
Pyöränpulttien kireyden tark. 38 
Pyörännapojen öljyt . . 39,44 
Pääkomponentit . . . . 11 
Päävirtakatkaisin . . . . 21 

 
Raitisilmapuhallin . . . . 23 
Rasvaus . . . . . . . 36 
Releet . . . . . . . 51 
Rengaspaineet . . .     . 35 
Renkaat  . . . . . . 56 
Seisontajarru . . . . . 21 
Sisällysluettelo . . . . . 2 
Sisäänajo . . . . . . 27 
Sulakkeet . . . . . . 50 
Sähköjärjestelmä . . . . 56 
Sähkökaavio . . . . . 61 
Sähkölaitteet . . . . . 59 
Säilytys . . . . . . . 52 
Tasauspyörästön öljyt .   40,41 
Tekniset tiedot . . . . . 54 
Turvallisuusohjeet . . . 5 
Työhydrauliikka . . .   43,55 
Työlaitteiden kytkentä . . 30 
Työlaitteiden käyttö . . . 49 
Työohjeet . . . . . . 29 
Työvalot . . . . . . . 22 
Valmistenumero . . . . 4 
Venttiilien säätö . . . . 45 
Vetopiste . . . . . . 30 
Virtalukko . . . . . . 21 
Voiteluaineiden vert.taulukko 58 
Yleisesittely  . . . . . 10 
 

Öljyt ja nesteet . . . . . 57
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HUOLTOVIHKO           KONEEN TIEDOT                                                                                                                                     
  

Malli LM TRAC 685 Sarjanro  Luovutuspvm  
Asiakas      
Myyjä      
 

TAKUUEHDOT 
 

1. Takuu on voimassa luovutuspäivästä lukien 12 
kk tai 1000 käyttötuntia riippuen siitä kumpi 
ajankohta ensin saavutetaan, kuitenkin enintään 
18 kk tehtaan toimituspäivästä. Takuuehdot 
ovat voimassa ensimmäiselle käyttäjälle. 

    
2. Tämän takuun perusteella valmistaja korvaa ta-

kuuaikana sellaisen toimittamansa osan, jäljem-
pänä mainituin poikkeuksin, jossa on ilmentynyt 
virhe tai puutteellisuus, joka on todistettavasti 
johtunut raaka-aineesta, valmistuksesta tai 
muusta työvirheestä ja josta on esitetty kir-
jallinen takuukorvaushakemus asianomaisella 
lomakkeella. Harkintansa mukaan valmistaja 
joko toimittaa uuden tai asianmukaisesti kor-
jatun osan tai korjaa virheellisen osan.  

 
3. Kohdassa 1 mainittuna takuuaikana valmistaja 

korvaa myös virheellisen osan kohtuulliset vaih-
totyökustannukset. 

 
4. Vaihtokustannuksina ei korvata rahtikuluja, mat-

kakustannuksia, päivärahoja, eikä yli- eikä sun-
nuntaityökorvauksia. 

 
5. Korvauksen ehdottomana edellytyksenä on: 

5.1 että vaurio on tapahtunut normaaliksi kat-
sottavissa käyttöolosuhteissa. 

5.2. että  valmistajan antamia käyttö- ja huolto-oh-
jeita on noudatettu. 

 

 
5.3  että korjauksia koneessa tai sen osissa on 

suorittanut vain valmistajan oma tai sen val-
tuuttama tai hyväksymä edustaja. 

5.4 että aikaisemmissa korjauksissa on käytetty 
vain alkuperäisiä tai valmistajan hyväksymiä 
varaosia. 

5.5 että koneen ostaja välittömästi vian ilmaannut-
tua tai vaurion tapahduttua ilmoittaa siitä val-
mistajalle tai sen edustajalle. 

5.6 että koneen ostaja antaa kirjallisesti valmista-
jalle vahvistettua takuukorvauslomaketta 
käyttäen kaikki mahdollisen vaurion tapah-
tumiseen liittyvät tiedot viimeistään kahden 
viikon kuluessa vaurion tapahtumisesta. 

5.7 että samalla lomakkeella anotaan korvausta 
vain yhdestä vauriosta. 

5.8 että takuukorvaushakemuksessa mainittu vial-
linen tai vaurioitunut osa on ostajan toimesta, 
vastuulla ja kustannuksella toimitettu val-
mistajalle tai sen edustajalle. Osaan on sel-
västi merkittävä mihin takuukorvaushake-
mukseen se kuuluu ja osa on puhdistettava 
ja pakattava niin, että vaurion syy voidaan ha-
vaita. 

5.9  että takuutodistus on kaikilta osin täytettynä 
palautettu valmistajalle  14 pv:n aikana.  

 
6. Takuuaikana toimitettujen osien tai korjausten 

takuu päättyy samanaikaisesti koneen takuu-
ajan päätyttyä. 

 

 
7. Tämän takuun perusteella valmistaja ei ole vel-

vollinen korvaamaan luonnollista kulumista eikä 
luonnollisesta kulumisesta johtuvia vikoja. 

 
8. Tämän takuun perusteella valmistaja ei korvaa 

mitään ns. välillisiä vahinkoja eikä kolmannelle 
osapuolellle aiheutunutta vahinkoa tai menetet-
tyjä työansioita yms. 

 
9. Niille osille ja laitteille, joita koneen valmistaja it-

se ei ole valmistanut on voimassa vain niiden 
valmistajan myöntämä takuu, joka sellaisenaan 
siirretään edelleen ostajalle. 

 
10. Varsinaiset kulutusosat samoin kuin eräät tar-

vikkeet, kuten kytkin- ja jarrupinnat, letkut, suo-
dattimet, hehkulamput, sulakkeet, lasit, kiilahih-
nat, peilit, pyyhkimen sulat, öljyt, renkaat, akut 
jne., joille niiden valmistaja ei ole antanut takuu-
ta jäävät tämän takuun ulkopuolelle. 

 
11. Asiakkaan allekirjoittama työmääräin on toimi-

tettava valmistajalle reklamaatioiden mukana.  
 
12. Ohjaamon tai koneen runkoon ei saa tehdä ra-

kenteellisia muutoksia, eikä sitä saa oikaista, 
lämmittää tai hitsata ilman valmistajan kirjallista 
hyväksyntää.   
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