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  KÄYTTÄJÄLLE                      
 
 
 

Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi sinulle, joka käytät LM TRAC 485 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. Tälläisiä palveluja tarvittaessa käänny luottamuksella myyjäsi koulutetun huol-
tohenkilökunnan 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 tuotettaan, pidätämme oikeuden muutoksiin niistä 
ennalta ilmoittamatta. Tästä syystä saattavat jotkin yksityiskohdat poiketa tämän kirjan tiedoista. 
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TURVALLISUUS 
LM TRAC 485 monitoimikone on suun- 
niteltu huomioonottaen pohjoismaiset 
turvallisuusmääräykset Seuraavassa 
on käsitelty yleisiä turvallisuuteen liitty-
viä seikkoja, jotka kuljettajan on huo-
mioitava. 
 

 Älä lainaa konetta sen käyttöön tot-
tumattomalle. Lainaaja on vas-
tuussa, jos kone aiheuttaa vahin-
koa muille. 

 

 Pidä valot ja heijastimet kunnos-
sa. Huolehdi myös, että valot ovat 
oikein suunnatut. 

 

 Älä milloinkaan käynnistä konetta 
suljetussa tilassa. Varo häkämyr-
kytystä. 

 

 Älä päästä lapsia yksin koneen 
ohjaamoon tai koneen lähelle sen 
ollessa käynnisssä. 

 

 Jos kone kaatuu, pidä kiinni oh-
jauspyörästä tai koneen sivuilla 
olevista kahvoista. ÄLÄ HYPPÄÄ ! 

 

 Varauloskäynti kattoluukun tai ta-
kaikkunan kautta. Nykäise lukitus-
sokka pois ja työnnä luukku/ikkuna 
auki. 

 Pysyttele riittävän etäällä kaivan-
non reunalta ja muista sortuma-
vaaran uhkaamista  paikoista. 

 

 Kaltevassa maastossa vältä ko-
neen liiallista kallistumista ja kaa-
tumavaaraa. 

 

 Muista, että kallistuminen voi vaih-
della toimilaitteesta tai lastattavasta 
materiaalista riippuen. Kuormaa 
kantaessasi pidä kauhaa mahdolli-
simman lähellä maan pintaa. 

 

 Laske käytön jälkeen toimilaite 
maahan ja sammuta moottori. Tee 
näin myös, kun puhdistat tai huollat 
konettasi. 

 HUOM ! Älä käynnistä konetta sei-
soessasi koneen vieressä. 

 
 Sammuta moottori tai kytke sei-
sontajarru aina kun poistut ohjaa-
mosta. 

 
 Käynnistä kone vasta kun istut 
ohjaamossa. 

 
 Pidä ovet suljettuina käyttäessäsi 
konetta. 

 
HUOM !!!! Kone on runko-ohjattu. Jos 
jostakin syystä käännät konetta seiso-
essasi koneen vieressä, varmistu, et-
tet jää runkojen väliin puristukseen. 
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YLEISESITTELY 
 
LM TRAC 485 on monitoimikone.  Ko-
neen tehokkaan käytön kannalta on 
syytä tutustua huolellisesti koneen toi-
mintaperiaatteisiin. Koneen keveys ja 
suhteellisen pieni moottoriteho eivät 
mahdollista työn tekemistä väkisin "vä-
ellä ja voimalla", vaan työsuoritukset on 
tehtävä käyttäen hyväksi koneen monia 
erikoisominaisuuksia. Näin päästään 
hyvään määrälliseen ja laadulliseen 
työsuoritukseen. 
 
LM TRAC 485 on komponenttiraken-
teinen, jolloin huolto ja korjaustoimen-
piteet ovat nopeasti ja helposti suoritet-
tavissa. Voimanlähde Lombardini LDW 
2004/T turbodieselmoottori ja siihen 
kiinnitetyt ajo-, työ- ja ohjaushydraulii-
kan pumput muodostavat yhden koko-
naisuuden. 
Tämä kokonaisuus on kumityynyjen 
varassa, jolloin koneen värähtelyt eivät 
johdu runkoon melu - ja tärinähaitoiksI. 
Koneen etuosan muodostavat runko ja 
siihen kumityynyillä kiinnitetty ohjaa-
mo. Näiden edessä olevaan etunosto-
laitteeseen tai aisastoon, kiinnitetään 
käytettävät toimilaitteet. Takaosan 
muodostavat polttoaine- ja öljysäiliön 
yhdistelmä, joka toimii samalla mootto-
rin alustana. Erillisiä akseleita ei ole. 

Kone kääntyy ja kiertyy etu- ja takarun-
kojen välisestä runkonivelestä. Runko-
nivelessä on vaihdettavat liukulaakerit. 
 
Ajovoimansiirto on täyshydraulinen, 
mikä mahdollistaa erittäin joustavan 
eteen-taakse-ajoautomatiikan. Yhdellä 
polkimella (kaasupoljin) ja ajosuunnan- 
valitsimella hoidetaan perinteisen me- 
kaanisen voimansiirron kytkin/kaasu se-
kä jarru- ja vaihdetoiminnot. Polkimen 
asento, eli dieselmoottorin kierrokset, 
määrää öljymäärän, jonka ajopumppu 
tuottaa jaettavaksi jokaisen pyörän na-
pamoottoriin. Mitä enemmän kaasu- 
poljinta painetaan sitä suurempi on öljy- 
määrä ja vastaavasti koneen vauhti. 
Kaasupoljinta kevennettäessä tapahtuu 
automaattinen jarrutustoiminto ja taak- 
sepäin suunnanvalitsimella sama peruu- 
tustoimintona. 
 
LM TRAC 485 koneessa on kaksi 
nopeusaluetta: hidas alue 0-13,5 km/h 
ja nopea alue 0-27 km/h. Nelisylinte-
rinen turbodieselmoottori pyörittää sää-
tyvätilavuuksista aksiaalimäntäpump-
pua. Pumppu käyttää pyörien navoissa 
sijaitsevia kaksinopeuksisia napamoot-
toreita. Ajonopeus on säädettävissä 
portaattomasti koko nopeusalueella. 
Perinteistä tasauspyörästön lukkoa 
vastaava toiminto on saatu aikaan 
sähköhydraulisesti hallittavilla venttiileil-

lä, jotka ohjaavat haluttaessa napa-
moottoreille menevät öljyvirtaukset yhtä 
suuriksi joko ”akseli”- tai pyöräkohtai-
sesti. Tällöin saadaan kaikille pyörille 
täysimääräinen vetokyky. Koneen teho-
kas käyttäminen edellyttää, että kuljet-
taja ymmärtää koneen ajoautomatiikan 
periaatteen. 
 
Työhydrauliikan toteutustapa on myös 
perinteisestä poikkeava. LM-laitteiden 
peruskone antaa käyttövoiman toimi-
laitteille hydraulisesti. Voimanlähteenä 
on säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntä-
pumppu. Tässä järjestelmässä on 
kuormantunteva automatiikka, joka 
säätää pumpun tuottamaa öljymäärää 
kulloisenkin tarpeen mukaan. 
 
Koneen ohjausmekanismina on hyd-
rostaattisesti tehostettu runko-ohjaus. 
Ohjaus toimii myös koneen ollessa 
sammutettuna, mutta on tällöin varsin 
jäykkä. Järjestelmän muodostavat eril-
linen pumppu, ohjausventtiili (orbitrol) 
ja kaksi ohjaussylinteriä. 
 
Koneessa on etu- ja taka-akselilla napa-
moottoreiden yhteydessä öljykylpylamel-
lit, jotka toimivat ajo- ja seisontajarruna. 
Toisena ”jarrujärjestelmänä” on täyshyd-
rostaattisen voimansiirron automaatti-
nen jarrutustoiminto, jolla ajon aikana 
hoidetaan koneen hidastuminen. 
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Pääkomponentit 
 
 1. Moottori 
 2. Ajohydrauliikan pumppu 
 3. Työhydrauliikan pumppu 
 4. Runkonivel 
 5. Kaasupoljin 
 6. Ohjaus- ja hallintalaitteet 
 7. Etunostolaite (masto tai   
 aisasto) 
 8. Napamoottori  (4 kpl) 
 9. Ohjaussylinteri  (2 kpl) 
10. Ohjauksen hydraulipumppu 
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Moottori 
 

 1. Ruiskutussuutin 
 2. Imusarja 
 3. Hehkutulpat 
 4. Ruiskutuspumppu 
 5. Polttoainepumppu 
 6. Polttoainesuodatin  
 7. Tuulettimen siipi 
 8. Tuulettimen hihna 
 9. Kiertovesipumppu  
10. Termostaatti 
11. Öljynsuodatin 
12. Öljyntäyttöaukko 
13. Öljymäärän mittatikku 
14. Painekytkin (moottoriöljy) 
15. Öljyn tyhjennystulppa 
16. Huohotin 
17. Vaihtovirtalaturi 
18. Moottorinlämmitin 
19. Käynnistinmoottori
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Etunostolaite 
Masto 240 
 
 1. Kallistussylinteri 
 2. Nostosylinteri 
 3. Suojakaari 
 4. Nostoketju 
 5. Sylinterikaran pikaliittimet 
 6. Moottorikaran pikaliittimet 
 7. Vuotoöljyliitin 
 8. Pikakytkentälevy 
 9. Kulkurulla 
10. Liukupalat 

 

 



- 10 - 

 
 
 

Etunostolaite 
Aisasto 
 
1. Nostosylinterit 
2. Kallistussylinterit 
3. Sylinterikaran pikaliittimet, 2 kpl 
4. Vuotoöljyliitin 
5. Moottorikaran pikaliittimet, 2 kpl 
6. Pikakytkentälevy 
7. Pikalukitustapit, 2 kpl 
8. Virtapistoke 
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MITTARIT JA HALLINTALAITTEET 
1.  Ohjauspyörä 
2.  Ohjauspylvään säätövipu 
3.  Yhdistelmäkytkin 
       - suuntavilkku 
       - äänimerkki 
4.  Kaasupoljin 
5.  Jarrupoljin 
6.  Luistonrajoitin, painokytkin 
7.  Virtalukko 
8.  Toimilaitteiden pyörimissuunnan 
 vaihtokytkin  (⇐ , OFF, ⇒) 
9.  Toimilaitteiden pyörimisnopeuden  
 portaaton säädin 
10. Tuulettimen kytkin (0,1,2,3) 
11. Lämmityslaitteen lämpötilan säädin 
12. Etutyövalojen kytkin 
13. Takatyövalon kytkin 
14. Seisonta- ja ajovalojen kytkin 
15. Lasinpyyhkijä ja pesulaite 

16. Luistonrajoitin,valintakytkin+merkkivalo  
17. Seisontajarrun kytkin + merkkivalo 
18. Seisontajarrun merkkivalo 
19. Nopeusalueen valintakytkin 
20. Varoitusvilkun kytkin (majakka) 
21. Hätävilkkujen kytkin, HAZARD 
22. Hydraulisten toimintojen käyttövivut 
23. Ajosuunnan valitsin 
     - suunnanvaihto (  , N , ) 
     - käynnistyksen esto (N) 
24. Hydrauliikkaöljyn lämpömittari 
25. Jännitemittari 
26. Moottorin lämpötilamittari 
27. Polttoainemittari 
28. Kierroslukumittari 
29. Käyttötuntimittari 
30. Suuntavilkun merkkivalo 
31. Ryömintäventtiilin säätövipu 
32. Moottorin öljynpaineen merkkivalo 

33. Latauksen merkkivalo 
34. Hehkutuksen merkkivalo 
35. Hydrauliikkaöljyn paluusuodattimen 
  tukkoisuuden merkkivalo 
36. Keskushälytysmerkkivalo 
37. Ajosuunnan merkkivalot 
38. Radiokasettisoitin 
39. Pistorasia 12 V   
40. Etuvirtapistokkeen painokytkin 
41. Aisaston kellunta 
42. Moottorihydrauliikka taakse 
43. Sylinterihydrauliikka taakse (lisäv.) 
44. Etuvirtapistokkeen kytkin 
45. Käsikaasu 
46. Vapaa 
47. Päävirtakytkin 
48. Ilmansuodattimen   tukkoisuuden  

 merkkivalo
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1. Ohjauspyörä 
 

Tärkeää ! 
Ohjauksen ollessa käännettynä ääri-
asentoon, ei ohjauspyörää saa pitää 
kääntöliikettä jatkavassa asennossa, 
vaan ohjausta on löysättävä. Näin väl-
tetään öljyn turha kuumeneminen ja 
varoventtiilin rasittuminen 
 
2. Ohjauspylvään asennon säätö 
 

Ohjauspylvästä voidaan kallistaa halut-
tuun asentoon löysäämällä säätövipua 
(2). Kiristä ruuvi huolellisesti säädön 
jälkeen. 
 
3. Yhdistelmäkytkin 
 

Suuntavilkku 
 vipu edessä  = vilkku oikealle 
 vipu takana   = vilkku vasemmalle 

Äänimerkki 
 toimii painettaessa vivun päässä 
 olevaa nappia 
 
4. Kaasupoljin 
 

Kaasupolkimella (4) ja ajosuunnanva- 
litsimella (23) hoidetaan kaikki koneen 
ajamiseen liittyvät toiminnot. Polkimen 
asento, eli dieselmoottorin kierrokset, 
määrää ajopumpun tuottaman öljymää-
rän, joka jaetaan pyörän napamoot-
toreihin.  
 
Mitä enemmän poljinta painetaan, sitä 
suurempi on öljymäärä ja vastaavasti 
koneen nopeus.  
Kaasupoljinta kevennettäessä tapahtuu 
automaattinen jarrutustoiminto. Konetta 
peruutettaessa tapahtuvat samat jarru-
tustoiminnot kuin eteenpäin ajettaessa. 
 
5. Jarrupoljin 
 
Poljin on venttiili, jolla voidaan poistaa 
jarrupiirin paine. Toimenpide aiheuttaa 
jarrutuksen. ”Jarrutusnopeus” on riippu- 
vainen polkimen asennosta. Poljin poh- 
ja-asennossa pyörät jarruttavat ”nopei-
ten” ja tehokkaimmin. 
 
6. Luistonrajoittimen painokytkin 
 

Luistonrajoitin kytkeytyy päälle kytkintä 
painettaessa. Luistonrajoitin kytkeytyy 
päälle vain koneen liikkuessa. Paikal-

laan seisottaessa ”lukko” ei kytkeydy 
päälle, vaikka kytkintä painettaisiinkin.  
Koneessa on kaksi erilaista luistonra-
joitinsysteemiä (katso kohta 16). 
 

HUOM ! Luistonrajoitinta ei saa kytkeä 
päälle pyörien pyörimisnopeuserojen 
ollessa suuri. 
 
7. Virtalukko 
 

Asento P = ei käytössä 
Asento 0 = päävirta poikki, ajo- ja sei-
    sontavalot toimivat, stop- 
    asento 
Asento I = virta kytketty, 
    automaattihehkutus päällä 
    keskushälytystesti 
Asento II = (väliasento) 
Asento III = käynnistys 
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8. Toimilaitteiden pyörimissuunta 
 

(⇐ , OFF, ⇒) 
Kolmiasentoisesta kytkimestä valitaan 
työhydrauliikan (moottorihydrauliikan) 
pyörimissuunta. 
Painettaessa kytkintä oikealle (merkki-
valon puolelle), työlaite pyörii myötäpäi-
vään. Painettessa kytkintä vasemmalle, 
työlaite pyörii vastapäivään 
Off-asennossa (keskiasennossa) työ-
hydrauliikka on kytketty pois päältä. 
Pidä kytkin aina OFF-asennossa, vaik-
ka työlaitteita ei olisikaan kytkettynä 
koneeseen. 

 
9. Työlaitteen nopeuden säätö 
 

Katso oheisesta taulukosta (tarrana 
myös ohjaamossa) käytössä olevaa 
toimilaitetta vastaava säätöarvo. Säätö 
suoritetaan potentio-metristä (nro 9). 
Ajon aikana voidaan suorittaa hieno-
säätöä. Optiminopeus on yleensä max- 
ja min-arvon puolessa välissä. Max-
arvon ylitys on kielletty. Ylitys saattaa 
vaurioittaa toimilaitetta tai kuumentaa 
hydrauliöljyä tarpeettomasti. 
 

 

HYDRAULIIKAN SÄÄTÖTAULUKKO 
 

LAITE ARVO 
AVOHARJA 1-8 
HIEKOTIN 1-6 
KAIVURI 6-7 
KELALEIKKURI 7-9 
KELAMURSKAIN 6-8 
KERÄÄVÄ HARJALAITE 2-6 
LUMILINKO 7-8 
MAAKAIRA 6-8 
TASOLEIKKURI 4-8 
VESIPESURI 2-7 
  
 
10. Tuuletin 
 

Kiertokytkimestä voidaan valita kolme 
eri pyörimisnopeutta sekä 0-asento. 
 
11. Lämmityslaitteen säädin 
 

Säätimen ollessa ulosvedettynä on 
lämmityslaite täydellä teholla. 
 
12. Etutyövalot 
 

Työvalot kytkeytyvät päälle, kun kytkin 
nro 14 on vähintään asennossa 1 (=sei-
sontavalot kytkettynä päälle). 
 
13. Takatyövalo 
 

Työvalo kytkeytyy päälle, kun kytkin  
nro 14 on vähintään asennossa 1 (=sei-
sontavalot kytkettynä päälle). 

14. Seisonta- ja ajovalojen kytkin 
 

Asento 0  = valot pois päältä 
Asento 1  = seisontavalot kytketty 
Asento 2  = ajovalot kytketty 
 
Valot toimivat myös virtalukon ollessa 
asennossa 0 (=virta pois päältä). 

 
15. Lasinpyyhin ja pesulaite 
 

Asento 1  = lasinpyyhin 
Asento 2  = pesulaite (jousipalautus) 

 
16. Luistonrajoitin, valintakytkin + 
   merkkivalo 
 

Luistonrajoitin voidaan valita joko ”ak-
seleiden” välille tai pyöräkohtaisesti. 
Pyöräkohtaisen luistonrajoittimen mer-
kiksi syttyy kytkimeen merkkivalo. 
* ”akselikohtainen” luistonrajoitin 

kytkeytyy päälle, kun painetaan yh-
täjaksoisesti kytkintä nro 6.  

* ”pyöräkohtainen” luistonrajoitin 
kytkeytyy päälle, kun luistonrajoitin-
kytkin nro 16 on PÄÄLLÄ-asennos-
sa ja painetaan yhtäjaksoisesti kyt-
kintä nro 6. Rajoittimen kytkeyty-
misen johdosta kytkimen nro 16 
merkkivalo syttyy.  

 

Luistonrajoitin kytkeytyy pois päältä, 
kun kytkin nro 6 vapautetaan.  
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”Akselikohtainen” luistonrajoitin 
  ("50%:n lukko") 

50% voimansiirrossa käytetystä hyd-
rauliikkaöljystä ohjataan ns. etuak-
selille ja toinen 50% ohjataan ns. 
taka-akselille. Vasempien ja oikei-
den pyörien välinen pyörimisero 
(murto) sallitaan.  
Kaarreajo on mahdollista. 
 

”Pyöräkohtainen” luistonrajoitin 
("Täyslukko") 

25% voimansiirrossa käytetystä hyd-
rauliikkaöljystä ohjataan kullekin na-
pamoottorille. Pyörien väliset pyöri-
misnopeuserot eivät ole mahdolli-
sia. Kaarreajo ei ole mahdollista. 

 
17. Seisontajarrun kytkin 
 

Kytkimen oma merkkivalo sekä mitta-
ripaneelissa oleva merkkivalo nro 18 
syttyvät "käsijarrun" päälläolon mer-
kiksi. 

 
18. Seisontajarrun merkkivalo 
 
19. Nopeusalueen valintakytkin 
 

Koneessa on kaksi nopeusaluetta; 0-
13,5 km/h ja 0-27 km/h. Nopealla 
alueella palaa kytkimessä oleva 
merkkivalo. 

20. Varoitusvilkku 
 

Kytkin koneen katolla olevaa varoitus-
vilkkua (majakkaa) varten. 

 
21. Hätävilkut (HAZARD) 

 
22. Työhydrauliikan käyttövivut 
 

Koneessa on kuormantunteva nelika- 
rainen suuntaventtiilistö.  
Vipu A:  
 yksivipuhallinta kahdelle kaksitoimi-

selle venttiilille (nostolaitteen nosto/ 
 laskutoiminto ja ulkopuolinen sylin-

terikäyttö, esim. avoharjan kääntö) 
Vipu B: 
 kaksitoimisen venttiilin hallinta (nos-

tolaitteen / pikakiinnittimen kallistus- 
toiminto) 

 
23. Ajosuunnan valintakytkin 
 

     (  , N , ) 
Kytkin edessä:  =  eteenpäin (  ) 
Kytkin keskellä =  vapaa, käynnis-  
              tysasento (N) 
Kytkin takana =  taaksepäin ( ) 
 

HUOM!! Käynnistyksen esto:  
Moottori käynnistyy ainoastaan silloin, 
kun suunnanvalitsin on keskiasennos-
sa = vapaalla (N). 

24. Hydrauliikkaöljyn lämpömittari 

 
25. Jännitemittari 

 
26. Moottorin lämpötilamittari 

 
27. Polttoainemittari 

 
28. Kierroslukumittari 

 
29. Käyttötuntimittari 

 
30. Suuntavilkun merkkivalo 

 
31. Ryömintätoiminnon säätövipu 
 

Vivulla säädetään ajohydrauliikkaa si-
ten, että saadaan enemmän tehoa työ-
hydrauliikan käyttöön. Vivun ollessa 
edessä kone voi liikkua maksimino-
peudella. Haluttaessa rajoittaa ajono-
peutta ilman, että dieselin kierrokset (ja 
siten työhydrauliikan tuotto) laskevat, 
vedetään vipua taaksepäin. Vivun 
ollessa aivan takana, ei kone liiku lain-
kaan, vaikka ajopoljinta painettaisiin 
runsaastikin. 
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32. Moottorin öljynpaineen merkkiv. 
 

Valon on sammuttava moottorin käyn-
nistyttyä. 
 
33. Latauksen merkkivalo 
 

Huom! Nosta kierrokset käynnistyksen 
jälkeen hetkellisesti yli tyhjäkäynnin, 
näin valo sammuu. 
Tämän jälkeen valon on oltava  sam-
muksissa, vaikka moottori käy tyhjä-
käynnillä.  
 
34. Hehkutuksen merkkivalo 
 

Automaattihehku. Käynnistä moottori, 
kun hehkuvalo sammuu. 
 
35. Hydrauliikkaöljyn paluusuodat-   
timen tukkoisuuden merkkivalo 
 

Erittäin kylmissä olosuhteissa merkki-
valo saattaa palaa ennenkuin normaali 
käyttölämpötila saavutetaan. 
 
36. Keskushälytysmerkkivalo 
 

Keskushälytysmerkkivalo alkaa vilk-
kua, kun jokin seuraavista on tapah-
tunut; 

1.  Moottorin öljynpaineessa on häi-
riöitä (öljynpaineen merkkivalo 
nro 32 on syttynyt) 

2. Moottorin lämpötila on noussut 
sallitun rajan yläpuolelle (mittari 
nro 26 osoittaa punaista) 

3.  Hydrauliikkaöljyn paluusuodatin 
on tukkeutunut (merkkivalo nro 
35 on syttynyt) 

4. Moottorin ilmansuodatin on tuk-
koinen (merkkivalo nro 48 on 
syttynyt)  

 

Käynnistyksen yhteydessä merkkivalo 
vilkkuu kunnes moottori on käynnisty-
nyt. Jos merkkivalo alkaa vilkkua ajon 
aikana, pysäytä moottori välittömästi ja 
selvitä häiriön aiheuttaja. 

 
37. Ajosuunnan merkkivalo 
 

Merkkivalo osoittaa ajosuunnan valit-
simesta nro 23 valitun ajosuunnan.  
 

 ETEEN -    TAAKSE -  
 

Valitsimen ollessa keskiasennossa (va-
paalla) merkkivalo ei pala.  

 
38. Radiokasettisoitin 

 
39. Pistorasia 12V   
 

DIN ISO4165 mukainen liitin esim. ra-
diopuhelimen laturille, työvalolle jne... 
Max. virran ulosotto 5A 

40. Etuvirtapistokkeen painokytkin   
 

Painokytkin sähköisten laitteiden oh-
jaukseen. Painettaessa kytkintä, tulee 
etupäässä olevaan perävaunupistok-
keen napaan 54/6 sähköä.   
 

 
 
41A. Aisaston kellunta (painonappi)  
    

Painettaessa nappia, kytkeytyy aisas-
ton kellunta päälle (”uiva asento”).  
 
41B. Aisaston kellunta (kytkin)   
   

Aisaston kellunta voidaan kytkeä päälle 
myös tästä kytkimestä (”jatkuva uiva 
asento”).  

 
42. Moottorihydrauliikka taakse   
   

ON/OFF-kytkin. Esim. takapään moot-
torihydrauliikkaan liitetty hiekotin kytke-
tään päälle tästä. Työlaitetta voidaan 
käyttää vain yhteen pyörimissuuntaan. 
Saatava öljyn tuotto on n. 25 ltr/min. 
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43. Sylinterihydrauliikka taakse 
 (lisäv.)      

 

ON/OFF-kytkin. Painettaessa kytkin 
”päälle”-asentoon voidaan käyttää taka-
pään sylinterihydrauliikan liittimiin kyt-
kettyä laitetta (esim. kippisylinteriä) 
”isolla vivulla” nro 22A. Siis kytkimen 43 
ollessa ON-asennossa käytetään 
takapään laitetta kääntämällä vipua 
22A vasemmalle ja oikealle. Tällöin 
mahdollinen etupäähän liitetty laite ei 
toimi samanaikaisesti.  

 
44. Etuvirtapistokkeen painokytkin   
 

Kytkin sähköisten laitteiden ohjauk- 
seen. Painettaessa kytkintä, tulee etu-
päässä olevaan perävaunupistokkeen 
napaan 54g/2 sähköä (jatkuva virta). 
(katso kohta 40) 

 
45. Käsikaasu   
 

Moottori kierrosluvun säätö. Napista 
painamalla ja samalla vetämällä nuppia 
ylöspäin voidaan kierrokset säätää 
nopeasti. Kiertämällä nuppia voidaan 
hienosäätää moottorin kierroksia.  

46. Vapaa   
 

Ei toimintoa 
 
 
47. Päävirtakytkin   
 

Päävirtakytkin sijaitsee takarungon va-
semmassa etureunassa polttoaineen 
täytön vieressä. Päävirtakytkimen vipu 
voidaan tarvittaessa irrottaa, kun pää-
virta on kytkettynä pois. Irtonainen vipu 
kannattaa säilyttää yön ajan esim. oh-
jaamossa lukkojen takana. 

 
48. Ilmansuodattimen tukkoisuuden  

 merkkivalo   
 

Merkkivalo syttyy, kun moottorin ilman-
suodatin on liian likainen. Pysäytä 
moottori välittömästi ja asenna uusi 
suodatin vaurioiden välttämiseksi.  
Merkkivalo sammuu, kun puhdas suo-
datin on asennettu.  
!!!! Älä koskaan käytä moottoria ilman 
ilmansuodatinta.   
 
 
 
  

 
ISTUIMEN SÄÄDÖT 
 
1. Istuimen korkeuden säätö 
2. Istuimen jousitusjäykkyyden säätö 
3. Istuimen etäisyyden säätö 
 
 
Vetämällä vivusta nro 1 sivulle, voi-
daan istuinta siirtää eteen- ja taakse-
päin. Jousitusjäykkyyttä on mahdollista 
säätää räikkävivusta nro 2. Istuimen 
korkeutta säädetään nupista nro 3. 
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KÄYTTÖ- JA AJO-OHJEET 
 
Tutustu huolellisesti hallintalaitteisiin ja 
koneen toimintaan ennenkuin lähdet 
liikkeelle uudella koneella. Tutustu 
tässä kirjassa laitteiden käytöstä an-
nettuihin ohjeisiin. Lue myös kirjan 
alussa olevat turvallisuusohjeet ja pidä 
ne mielessäsi, kun työskentelet. Tarkis-
ta aina ennen liikkeellelähtöä, että va-
lot, merkkivalot, mittarit ja hallintalait-
teet ovat kunnossa ja että ne toimivat 
moitteetta myös ajon aikana. Tee päi-
vittäiset huoltotoimenpiteet huolto-oh-
jelman mukaisesti ennen ajoonlähtöä. 
 
KONEEN KÄYTTÖ ENSIMMÄISEN 50 
TUNNIN AIKANA 
 

Joustava käyttö ja vaihteleva kuormitus 
auttavat koneen hioutumista kestä-
vään ja taloudelliseen työskentelyyn. 
Uuden koneen sisäänajoon on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota, koska se 
vaikuttaa koneen kestävyyteen myös 
jatkossa. 
− Vältä nopeita jarrutuksia ja ajo-

suunnan vaihdoksia. 
− Vältä dieselmoottorin korkeita 

pyörimisnopeuksia. 
HUOM! Tarkkaile ruuvien ja mutterei-
den kiinnipysymistä (pyörät, pakosarja, 
vesiletkut hydrauliliittimet jne). 
 
 

KÄYNNISTÄMINEN, LIIKKEELLE-
LÄHTÖ JA PYSÄHTYMINEN  
 

Sekä dieselmoottori, että hydraulinen 
voimansiirto vaativat käynnistyslämpö-
tilan huomioimista. Lämpötilan ollessa 
alle 0°C on suositeltavaa käyttää loh-
kolämmitintä. Sekä moottorin, että öl-
jyn on lämmettävä ennen liikkeelleläh-
töä. 
 
Käynnistys 
1.  Aseta suunnanvalitsin vapaa-asen-

toon. 
2.  Kytke hydraulikäyttöiset työlaitteet 

sekä sähköiset laitteet pois päältä.  
3.  Kytke virta päälle. Automaattihehku-

tus kytkeytyy päälle, jonka merkiksi 
syttyy merkkivalo mittaristoon. 

4.  Merkkivalon sammuttua käynnistä 
moottori. Starttimoottoria saa pyö-
rittää enintään 30 sekuntia yhtäjak-
soisesti. Vapauta avain, kun moot-
tori käynnistyy. Ennen uutta yritystä 
odota n. 30 sek.  

 
Toimenpiteet käynnin aikana 
Kylmissä olosuhteissa lämmitä moot-
tori normaalilämpötilaan ennenkuin 
kuormitat sitä raskaasti. Moottori kuluu 
kylmänä käydessään enemmän kuin 
normaalilämpötilassa. 
 
 
 

Annetaan moottorin käydä n. 1500 
r/min nopeudella 1-10 min lämpötilasta 
riippuen. Tänä aikana syöttöpumppu 
kierrättää ja lämmittää öljyä. Mikäli liik-
keellelähtöä yritetään kylmillä öljyillä, 
kuuluu hydraulipiiristä vieras, juriseva 
ääni ⇒ pumppu kavitoi ja se on vaa-
rassa vioittua. 
HUOM! Erittäin kylmissä olosuhteissa 
käytä aina moottorin lohkolämmitintä ja 
hydrauliöljyn lämmitintä. Älä kuormita 
kylmää konetta raskaasti.  
 

Liikkeellelähtö 
−  Valitse nopeusalue valintakytkimestä: 

1  = hidas alue (0-13,5 km/h) 
2  = nopea alue (0-27 km/h) 
(Kytkentä alueiden välillä voidaan 
suorittaa ajon aikana moottorin kier-
rosluvun ollessa alle 1500 r/min.) 

−  Valitse ajosuunta.  
 HUOM! Ajosuunnan valinta on teh-

tävä dieselmoottorin ollessa tyhjä-
käynnillä. 

−  Paina kaasupoljinta ⇒ kone lähtee 
liikkeelle. 

−  Pysähtyminen tapahtuu päästämäl-
lä kaasupoljin ylös ja kytkemällä ajo-
suunnanvalitsin vapaa-asentoon. 

− Tarkkaile varoitusvaloja ja mittareita 
ajon aikana. 
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Pysäyttäminen 
 
− Älä pysäytä moottoria heti rasitta-

van ajon jälkeen, vaan anna lämpö-
tilan tasaantua muutaman minuutin 
ajan. 

− Aseta suunnanvalitsin vapaa-asen-
toon. 

− Laske työkone alas. 
-    Kytke seisontajarru 
− Pysäytä moottori virta-avaimesta. 
 
 
Täytä polttoainetankki työpäivän jäl-
keen, jolloin kosteuden muodostumi-
nen tankkiin estyy (kondenssi-ilmiö). 
 

Apuakun käyttö käynnistyksissä 
 
− Varmista, että apuakussa on sama 

jännite kuin koneen omassa akussa. 
− Älä kytke täysin ladattua akkua tyh-

jään akkuun, sillä voimakkaan vir-
ran purkauksen seurauksena saat-
taa olla räjähdys. 

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

− Yhdistä toinen kaapeli apuakun mii-
nusnavasta (-) moottorin runkoon. 

− Moottorin käynnistyttyä irrota ensin 
maadoituskaapeli moottorin rungos-
ta ja vasta sitten muut liitokset. 

 

HINAAMINEN 
 

KONETTA EI SAA 
HINATA 

 
 
PÄÄSÄÄNTÖ: 
 
Vauriotapauksen sattuessa konetta 
ei saa hinata. Jos konetta joudutaan 
siirtämään, on siirto tehtävä kulje-
tusalustalla. 
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TYÖOHJEET 
 
YLEISTÄ 
 
LM TRAC 485 koneen ajamiseen liitty-
vät toiminnot hoidetaan kaasupolkimel-
la. Kaasupolkimen painamisella vaiku- 
tetaan dieselmoottorin pyörimisnopeu-
teen. Ajopumpun automatiikka säätää 
öljyntuottoa napamoottoreille. Ajono- 
peus on säädettävissä portaattomasti 
koko nopeusalueella ja moottori pyörii 
työtilanteessa kuormitettuna lähes jat- 
kuvasti suurimman vääntömomentin ja 
alhaisen polttoaineen ominaiskulutuk- 
sen (g/kWh) alueella. Lisäksi järjestel- 
mä sisältää automaattisen paineensää-
töjärjestelmän eli ns. paineleikkurin. 
 
Suunnanvalitsimella saadaan em. toi-
minnot toimimaan perustoimintoina. 
 
Hidastinventtiilillä voidaan säätää ajo-
hydrauliikan säätöautomatiikkaa siten, 
että dieselmoottorista saadaan enem-
män tehoa työhydrauliikan käyttöön. 
 
Kaasua vähennettäessä napamootto- 
reilta palaavan öljynmäärää rajoite- 
taan, jolloin napamoottorit jarruttavat.  
 
 
 

Mitä nopeammin kaasupoljinta vapau-
tetaan sitä voimakkaampi jarrutus 
saadaan aikaan. Sama poljin toimii siis 
myös ”jarruna”. 
 
Työskenneltäessä koneella siihen kyt-
kettävät toimilaitteet saavat käyttö-
voimansa työhydrauliikan pumpulta. 
Koneessa on vakiona kuormantunteva 
hydrauliikka nelikaraisella suuntavent- 
tiilistöllä, joista kolme on sylinteri-
käyttöön ja yksi moottoritoiminnoillle. 
 
Käsikaasulla voidaan valita vakiokier-
rosluku dieselmoottorille koneen olles-
sa paikallaan.    
 
 
 
 

TOIMILAITTEIDEN KYTKENTÄ 
 
Koneen nostolaitteessa on kytkentä-
levy, johon toimilaitteet kiinnitetään 
mekaanisesti. Laitteiden vaatima käyt-
tövoima saadaan työhydrauliikkapii-
ristä kiinnittämällä toimilaitteiden letkut 
kytkentälevyssä oleviin pikaliittimiin.  
Mekaaninen kytkentä suoritetaan las-
kemalla nostolaitteen kytkentälevyn 
yläreuna n.20-30mm tartuntakynnen 
alapuolelle ja ajamalla kone kiinni 
toimilaitteeseen. Nostetaan kytkentäle-
vyä n. 20-40 cm, jolloin toimilaite kiin-
nittyy. Kiinnitys varmistetaan kahdella 
lukitustapilla. 
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KUORMITUSKAAVIO 
 

Oheisesta kuvasta selviää sallittu 
kuorma kullakin etäisyydellä etuak-
selista mitattuna, jotta ohjaaville  
 
 

 
pyörille saavutetaan vähintään 
20%:n kuorma kokonaispainosta. 
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HUOLTO 
 
Koneen käyttövarmuuden yksi tär-
keimmistä edellytyksistä on oikein ja 
oikeaan aikaan suoritettu huolto. 
 
Huoltokustannukset ovat pienet ver-
rattuina laiminlyönneistä aiheutuvien 
vikojen korjauskustannuksiin. 
 
Tärkein huolto on se, mitä käyt-
täjänä itse annat koneelle. Tähän 
huoltoon kuuluu kaikki voitelut se-
kä tarkistukset ja säädöt. 
 
Tässä huolto-osassa annettu määrä-
aikaishuolto-ohjelma koskee normaa-
leja ajo-olosuhteita. Raskaassa käy-
tössä tulee kone huoltaa useammin. 
 

 
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 ennen kuin suurempia 
vaurioita pääsee tapahtumaan. 
 
Öljymääriä tarkistettaessa on koneen 
oltava vaakasuorassa, jotta mittalasi 
näyttäisi oikeaa korkeutta. 
 

 
Moottoriöljyn määrän tarkistus on 
hyvä suorittaa joka aamu, jolloin öljy 
on kylmää (+20 astetta) ja se on valu- 
nut alas öljypohjaan. 
 
Nippojen rasvaus 
 
− Puhdista nipan pää ennen rasva-
 usta. 
 

− Paina rasvaa kunnes ulos  
 pursuava rasva on puhdasta 
 

− Pyyhi ulos pursunut rasva pois. 
 
Määräaikaishuolto-ohjelma 
 
Määräaikaishuoltojen jaksotus alkaa 
käyttötuntimittarin lukemasta 0. Näin 
esim. 300h:n välein tehtävä huolto 
suoritetaan mittarilukemilla 600h, 
1200h jne. 
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H U O L T O V Ä L I K AAV I O  

HUOLTOKOHTEET PÄIVITTÄIN 150 h 300 h 600 h 1200 h 2400 h 

1.  Merkkivalojen toiminnan tarkistus X      
2.  Moottorin öljymäärän tarkistus X      
3.  Jäähdytysnesteen määrän tarkistus X      
4.  Ilmansuodattimen indikaattorin tarkistus X      
5.  Hydrauliikkaöljyn määrän tarkistus X      
6.  Pesulaitteen nestemäärän tarkistus X      
7.  Rasvaus (viikottain tai 50h:n välein) (X)      
8.  Kohteiden 1-7 tarkistus  X     
9.  Tuulettimen hihnan kireyden tarkistus  X     
10. Akun nestemäärän tarkistus  X     
11. Moottoriöljyn suodattimen vaihto  X     
12. Moottoriöljyn vaihto  X     
13. Pyöränpulttien kireyden tarkistus  X     
14. Jäähdyttäjän kennon puhdistus  X     
15. Ohjaamon ilmansuodattimen puhdistus   X    
16. Moottorin ilmansuodattimen vaihto   X    
17. Vedenerottimen puhdistus ja polttoainesuodattimen vaihto   X    
18. Öljyvuotojen tarkistus, liitosten kiristys, liittimien ja letkujen tarkistus   X    
19. Renkaiden ilmanpaineen tarkistus   X    
20. Jarrun toiminnan tarkistus   X    
21. Hydrauliöljyn paluusuodattimien vaihto    X   
22. Hydrauliikkaöljyn vaihto     X  
23. Polttoainesäiliön puhdistus      X  
24. Hydrauliikkaöljysäiliön puhdistus     X  
25. Ajohydrauliikan paineiden mittaus ja tarvittaessa säätö     X  
26. Työhydrauliikan max-paineen ja paine-eropaineen mittaus ja säätö     X  
27. Suuttimien tarkistus ja puhdistus     X  
28. Jäähdytysjärjestelmän puhdistus      X 
29. Laturin tarkistus       X 
30. Käynnistinmoottorin tarkistus      X 
 PÄIVITTÄIN 150 h 300 h 600 h 1200 h 2400 h 
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HUOLTO PÄIVITTÄIN  
 
1. Merkkivalojen tarkistus 
 
2. Moottorin öljymäärän tarkistus 
 

Moottorin öljymäärää tarkastettaessa 
on koneen oltava vaakasuoralla alus-
talla. Öljypinnan on oltava mittatikun 
merkkiviivojen välissä. Jos öljyä lisä-
tään, se on tehtävä ylämerkkiin 
saakka. Ennen tarkistusta anna 
moottorin seisoa pysäytettynä muu-
tama minuutti, jotta kaikki öljy ehtii 
laskeutua öljypohjaan. Lisättävän öl-
jyn on oltava samaa laatua mootto-
rissa olevan kanssa. Katso öljylaadut 
taulukosta s. 39 sekä vertailutaulu-
kosta s. 43. 

3. Jäähdytysjärjestelmän 
 nestemäärän tarkistus 
 

Kylmän jäähdytysnesteen pinnan tu-
lee olla paisuntasäiliön MIN ja MAX 
merkin välillä. Täytä nestettä tarvitta-
essa paisuntasäiliöön. Mikäli neste-
pinta ei ole näkyvissä paisuntasäili-
össä, tarkista ja tarvittaessa lisää 
nestettä myös suoraan jäähdytti-
meen.  Kuuman, ylipaineisen järjes-
telmän korkki on avattava varovasti !  
Tarkista samalla myös jäähdyttäjän 
korkin tiivisteiden kunto. Viallinen 
korkki on aina uusittava. 
 
Jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys 
Mittaa jäähdytysnesteen pakkasen-
kestävyys ennen talvikauden alkua. 
Lisää tarvittaessa nestettä. Jäähdy-

tysneste suositellaan vaihdettavaksi 
joka toinen vuosi.  
 

ÄLÄ KÄYTÄ PELKKÄÄ VETTÄ. 
 
4. Ilmansuodattimen indikaattorin 
    tarkistus 
 

Tarkista indikaattorin toiminta moot-
torin käydessä tukkimalla suodatti-
men ilmanotto varovasti kädellä tai 
jäykällä levyn palalla, jolloin ilman-
suodattimen tukkoisuuden merkkiva-
lon (nro 48) tulee syttyä. Mikäli näin 
ei tapahdu, ota yhteys valtuutettuun 
LM Trac huoltoon.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MAX

MIN
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5. Hydrauliikkaöljyn määrän  

tarkistus 
 
Mittalasi sijaitsee koneen takarun-
gon vasemmalla sivulla. Öljysäiliön 
tilavuus on 110 litraa ja mittaviivojen 
väli on 9 litraa. 
 
LISÄTTÄVÄN ÖLJYN ON OLTAVA 
SAMAA LAATUA KUIN SÄILIÖSSÄ 
OLEVA ÖLJY !!!!!! 
 
Öljymäärää tarkastettaessa tulee ko-
neen olla vaakasuoralla alustalla ja 
öljyn jäähtynyttä. Öljytason on oltava 
mittaviivojen välissä. 

 
Hydrauliikkaöljyn lisäys tapahtuu 
pumpun avulla ohjaamon etuosassa 
olevasta nipasta. Puhdista sekä täyt-
tönippa, että pumpun letkun nippa 
huolellisesti ennen niiden liittämistä. 
 
Katso öljylaadut täyttötaulukosta si-
vu 39. 
 
 
6. Pesulaitteen nestemäärän 
    tarkistus 
 
Varmista, että säiliössä on aina riit-
tävästi nestettä. Lisää veden jouk-
koon pesunestettä. Säiliön tilavuus 
on 1,2 l. 

 
7. Rasvaus (viikottain tai 50h:n  

välein) 
 
 KOHDE          NIPPOJEN LKM 
1. Runkonivel      2+2 
2. Ohjaussylinterit         2+2 
3. Etunostolaite  
 Masto + liukupinnat   7 
 Etunostolaite (Aisasto)  11 
4. Kallistussylinterit    2+2 
5. Ajoautomatiikan nivelet  
   
 
Rasvojen laadut kts. taulukko s.40 
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HUOLTO 150 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 
 
 
 
8. Kohteiden 1-7 tarkistus 
 
Tarkista kohteet 1-7 sivujen 24 ja 25 
mukaisesti. 
 

 
9. Tuulettimen hihnan kireyden   
 tarkistus 
 
Kireys on sopiva, kun hihna painuu 
hihnapyörien väliltä n. 10 mm. 
 
Säätö: 

 −  Löysää laturin kiinnitysruuveja 
 − Käännä laturia kunnes hihnan ki- 
  reys on sopiva 
 −  Kiristä ruuvit 

 
Tarkasta hihnan kunto. Jos hihna on 
liian löysä, kulunut tai öljyinen, se voi 
aiheuttaa lataus tai jäähdytyshäiriöitä. 
Pidä varahihna aina saatavilla. 

 
10. Akun nestemäärän tarkistus 
 
-  Nestepinnan tulee olla 5-10 mm. 
     kennolevyjen yläpuolella. 
-  Lisää tarvittaessa puhdistettua 
    akkuvettä 
-  Älä missään tapauksessa lisää itse   

happoa äläkä käytä avotulta nes- 
teen pinnan tarkastuksessa. 

 
Pidä akun pinta puhtaana ja kuivana. 
Suojaa akun navat ja kaapelikengät 
rasvalla. 
HUOM! Talvella on tärkeää, että konet- 
ta käytetään jonkin aikaa veden lisää-
misen jälkeen. Muutoin on olemassa 
vaara, että vesi ei ehdi sekoittua akku-
happoon vaan jäätyy. 
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11. Moottoriöljyn suodattimen 
      vaihto ja 
12. Moottoriöljyn vaihto (6,5L) 
 

Moottoriöljyn suodatin vaihdetaan ai-
na öljynvaihdon yhteydessä.   
Tyhjennä moottoriöljyt ohjeen mukai-
sesti jonka jälkeen voidaan suorittaa 
suodattimen vaihto 
 

Tyhjennys: 
Avaa lämpimäksi ajetun moottorin öljy-
pohjan tulppa ja laske vanha öljy asti-
aan. Valumisen loputtua sulje puhdis-
tettu pohjatulppa. 
 

Suodattimen vaihto: 
− Kierrä vanha suodatinpanos irti. 
− Puhdista koneen rungolle valunut 

öljy. 
− Öljyä uuden suodattimen tiiviste-

pinta uudella öljyllä. 

− Kierrä uusi suodatin käsin pai-
koilleen. 

 
Täyttö: 
Kaada kampikammioon uutta öljyä täyt-
tötulpan aukon kautta mittatikun ylä-
merkkiin asti. 
 
HUOM! 
Öljy valuu nopeammin moottorin läpi 
öljypohjaan, kun poistat tai löysäät mit-
tatikun. 
 
Käytä konetta vähän aikaa täytön jäl-
keen ja tarkista öljyn pinta uudelleen. 
 

Öljymäärä on 6,5 l (suodatin mukaan 
lukien). 
 

Katso öljylaatu taulukosta s. 39. 
 

HUOM!!!! Huolehdi jäteöljyn asianmu-
kaisesta hävittämisestä. 

 

13. Pyöränpulttien kireyden tarkistus 
 

Kiristä tarvittaessa pyörien kiinnityspul-
tit. Kiristysmomentti on 240 Nm.   
 
 
 
14. Jäähdyttäjän kennon puhdistus  
 

Puhdista jäähdytyskennosto ulkopuo-
lelta paineilmalla liasta ja roskista. Älä 
käytä painepesuria, äläkä puhdista 
kennoa mekaanisesti. Irroita öljynlauh-
dutin tarvittaessa kiinnikkeistään puh-
distuksen ajaksi. 
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HUOLTO 300 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 
 
15. Ohjaamon ilmansuodattimen  

 puhdistus 
 

Irroita suodatin ja puhdista se esim. 
paineilmalla puhaltamalla puhtaalta 
puolelta. Vaihda viallinen tai tukkeu-
tunut suodatin. 
 
16. Moottorin ilmansuodattimen  

 vaihto 
 

Pysäytä moottori vaihdon ajaksi. Tuk-
keutunut suodatin aiheuttaa käynti-
äänen muuttumisen tai lisääntyneen 
savuttamisen ja tehon menetyksen. 
 

Poista vanha suodatin ja aseta uusi 
suodatin huolellisesti paikalleen. 
 

 
 
 
17. Vedenerottimen puhdistus ja 
   polttoainesuodattimen vaihto 
 

Vedenerottimen puhdistus: 
− Avaa suodattimen pohjassa oleva 

tyhjennystulppa ja tyhjennä suo-
datin. 

− Sulje tulppa 
 
Suodattimen vaihto: 
− Avaa suodattimen päällä oleva 

kiinnitysruuvi (pidä tarvittaessa 
kiinni alla olevasta kiinnitysmutte-
rista) ja poista vanha suodatin. 

− Puhdista osat ennen kokoonpa-
noa 

− Asenna uusi suodatin ja tiivisteet 
 

 
 
 
− Suodattimen ilmaus tapahtuu sen 

kannessa olevasta ilmausruuvista  
samalla polttoainepumpun käsi- 
käyttövipua pumpaten. 

 
18. Öljyvuotojen tarkistus, liitosten 
   kiristys, liittimien ja letkujen   
   tarkistus 

 

 

 
 

 
 

suoes
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19. Renkaiden ilmanpaineiden 
   tarkistus 
 

LM TRAC 485 koneen käyttö on 
hyvin monipuolista ja eri tehtävissä 
on edullista käyttää hyvinkin erilaisia 
rengaspaineita. Vaihteluväli on 0,9 -
3,3 bar. Tavanomainen "yleispaine" 
on sekä edessä, että takana 2,6 bar, 
ellei toimilaitteiden yhteydessä muu-
ta ilmoiteta. 
 

Katso s. 39. Rengasvaihtoehdot il-
manpaineineen. 

 
 
 
20. Jarrun toiminnan tarkistus 
 

Tarkista sekä jarrupolkimen, että kä-
sijarrun kytkimen toiminta.   
Koneen on pysyttävä turvallisesti pai-
kallaan 20%:n rinteessä.  

HUOLTO 600 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 
 
21. Hydrauliikkaöljyn paluusuodatti- 
   men vaihto (2 kpl) 
 

− Sammuta moottori 
− Irrota paluusuodattimen kansi  
  (3 ruuvia /suodatin) 
− Poista vanha suodatinpatruuna 
− Puhdista osat ja tiivistepinnat 
− Asenna uudet suodatinpatruunat ja 

O-rengastiivisteet 
− Asenna suodattimen kansi paikoil-

leen 
− Käynnistä moottori ja tarkasta mah-

dolliset vuodot 
 

 

 

 

 

  

 



- 30 - 

HUOLTO 1200 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 
 
 
22. Hydrauliikkaöljyn vaihto (110L) 
 

Tyhjennys: 
- Lämmitä öljy hydrauliikkaa kuormit-
 tamalla. 
-  Avaa säiliöiden pohjassa olevat tul-
 pat ja laske öljy astiaan. 
-  Kiinnitä pohjatulpat. Jos käytät tii- 

vistyksessä teflonteippiä, pidä huoli 
 ettei teipin palasia joudu säiliöön. 
 
HUOM!!!! Huolehdi jäteöljyn asianmu-
kaisesta hävittämisestä. 
 
 

 
Täyttö: 
- Pumppaa säiliöön uutta öljyä tankissa 

olevan mittalasin merkkiviivojen väliin 
asti (n. 110 l). Täyttö suoritetaan ko-
neen etuosassa olevan liittimen kaut-
ta, jolloin uusi öljy ohjautuu tankkiin 
paluusuodattimien kautta.   

- Käytä konetta ja etunostolaitetta jon-
kin aikaa ja tarkista öljymäärä uudes-
taan. Lisää öljyä tarvittaessa. 

 
23. Polttonestesäiliön puhdistus 
 

Polttonestesäiliö on syytä puhdistaa en-
nen talven tuloa. Näin vältyt veden ai-
heuttamilta polttonestejärjestelmän häi-
riöiltä. Paras keino estää veden tiivis-
tyminen säiliöön on pitää se aina mah-
dollisimman täynnä. 
 

 
- Avaa säiliön pohjassa oleva tyhjen-
 nystulppa ja laske säiliö tyhjäksi 
- Huuhtele pohjatulppa. Jos käytät tii-
 vistyksessä teflonteippiä, pidä huoli, 
  että teipin palasia ei  joudu säiliöön. 
- Täytä säiliö uudella puhtaalla polt- 

tonesteellä. 
 
VAROITUS! 
Kaikissa olosuhteissa on SPRIIN 
KÄYTTÖ POLTTONESTEEN JOU-
KOSSA EHDOTTOMASTI KIEL-
LETTY, koska se huonontaa poltto-
nesteen voiteluominaisuuksia ja saat-
taa aiheuttaa pumppuvaurion. 
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HUOM! Kohtien 24, 25, 26 ja 27 toi-
menpiteet on suositeltava jättää huol-
tomiehen tehtäväksi. 
 
24. Hydrauliikkaöljysäiliön  

 puhdistus 
 
Lämmitä hydrauliikkaöljy konetta kuor-
mittamalla esim. ajamalla tai nostamal-
la ja laskemalla etunostolaitetta.  
Öljysäiliö tyhjennetään. Säiliöiden kan- 
net ja öljysäiliöiden alaosat yhdistävä 
letku irrotetaan. Säiliön pohja pyyhitään 
polttonesteeseen kastetulla nukkaantu-
mattomalla, erityisesti ko. tehtävään 
suunnitellulla kankaalla tai paperilla. 
Irrotetut osat puhdistetaan ja kiinnite-
tään huolellisesti takaisin paikoilleen. 

25. Ajohydrauliikan paineiden      
  mittaus ja tarvittaessa säätö 
 
HUOM!!!!!  
Ota aina huomioon turvallisuusnäkö-
kohdat suorittaessasi mittauksia (pa-
kokaasut, koneen allejääminen...) 
 

Ajopiirin max paineiden ja paine-
leikkurin mittaus, mittari nro 1 
 

Painemittari nro 1 (0-400 bar) kiinni-
tetään kuvan mukaisesti. Kone aje-
taan seinää vasten, kytketään sei-
sontajarru sekä ll-nopeusalue. Ajo-
suunta kytketään seinään päin ja ko-
netta kuormitetaan painamalla kaasu 
nopeasti pohjaan. Mittarin näyttämä 
nousee hetkellisesti max paineeseen 
(asetusarvo 320 bar) ja ylikuormitus-
suojan eli paineleikkurin säätämään 
arvoon (asetusarvo on 300 bar). 

 
 
 
Huuhtelu- ja syöttöpaineiden mit-
taus, mittari nro 2 
 

Hydrauliikkaöljy lämmitetään ajamal-
la ja kuormittamalla työhydrauliikkaa 
+50°C:ksi. Mittari nro 2 (0-40 bar) 
kiinnitetään kuvan osoittamalla taval-
la. Ajosuunnan valitsin asetetaan va-
paa-asentoon ja dieselmoottorin kier-
roksiksi 1500 r/min. Mittari näyttää 
syöttöpaineen max paineen (asetus-
arvo 25-28 bar). Kone ajetaan seinää 
vasten, kytketään ll-nopeusalue ja 
seisontajarru päälle.  
 

       Jatkuu  
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Ajosuunta kytketään seinää päin ja 
dieselmoottorin kierroksiksi asetetaan  
1500 r/min. Mittari näyttää huuhtelu- 
paineen max-paineen, jonka tulee olla 
3 bar:a alle syöttöpaineen max-arvon. 
Tarvittaessa voidaan huuhtelupainetta 
säätää huuhteluventtiilissä olevasta 
säätöruuvista (yksi ruuvin kierros 
vastaa noin kahden barin muutosta). 

 
26.Työhydrauliikan max-paineen ja 
  paine-eropaineen mittaus ja   
  säätö 
 

Kaikkia seuraavia mittauksia suoritet-
taessa, on hydrauliikkaöljyn oltava 
+50°C:n lämpöistä. 

 
Työhydrauliikan max-paineen 
mittaus ja säätö 
 

Painemittari (0-250 bar) kiinnitetään 
kuvan osoittamalla tavalla. Diesel-
moottori käynnistetään ja kierroksiksi 
asetetaan 1500 r/min. Kuormitetaan 
työhydrauliikkaa esim. kallistamalla 
etunostolaitetta taaksepäin ja pitä-
mällä hallintavipu liikettä jatkavassa 
asennossa. Mittari näyttää max.pai-
neen (asetusarvo on 190 bar). 
 
Tarvittaessa voidaan painetta säätää 
pumpun säätimessä olevasta säätö-
ruuvista nro 2 (yksi ruuvin kierros 
vastaa n. 40 barin muutosta.)   

 
Työhydrauliikkapumpun säätimen 
paine-eropaineen mittaus ja säätö. 
  
Huom! Mittauksen aikana ei saa 
koskea työhydrauliikan vipuihin (pai-
nemittarin särkymisvaara). 
 
Painemittari (0-40 bar) kiinnitetään 
kuvan osoittamalla tavalla. Diesel-
moottori käynnistetään ja kierroksiksi 
asetetaan 1500r/min. Mittari näyttää 
paine-eropaineen (asetusarvo on 17 
bar). 
 
Tarvittaessa voidaan painetta säätää 
pumpun säätimestä olevasta säätö-
ruuvista nro 1 (yksi ruuvin kierros 
vastaa n. 8 barin muutosta). 
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27. Suuttimien tarkistus ja  
 puhdistus 

 

Moottorin moitteeton toiminta edellyt-
tää, että suuttimet ovat kunnossa. Nii-
den huolto ja kunnostus on syytä antaa 
asiantuntijan tehtäväksi. 
 

Miten likainen tai viallinen suutin ilmenee? 
− Nakutus ilmaisee, että suutin toimii  

huonosti. Joutokäynnillä ja mootto-
rin ollessa kylmä voi nakutusta kuu-
lua, mutta jos se kuuluu normaalis-
sa  käyttölämpötilassa, on vika to-
dennäköisesti suuttimissa. Polttoai- 
nejärjestelmässä oleva ilma aiheut-
taa myös nakutusta. 
 

− Savutus ilmaisee huonosti toimivan 
suuttimen (ellei savutus johdu esim. 
tukkeutuneesta ilmansuodattimes-
ta). 

HUOLTO 2400 KÄYTTÖTUNNIN 
VÄLEIN 

 
28. Jäähdytysjärjestelmän puhdistus 
 

Jäähdytysjärjestelmä puhdistetaan pe-
rusteellisesti seuraavalla tavalla: 
− Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä. 
− Täytä jäähdytysjärjestelmä nesteel- 

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

− Käytä moottoria muutama minuutti  
 ja huuhtele järjestelmä hyvin ennen  
 sen täyttöä uudella jäähdytysnes- 
 teellä. 
 
TYHJENNYS 
− Avaa paisuntasäiliön korkki ja jääh-

dyttimen täyttötulppa. 

− Avaa sylinteriryhmän tyhjennystulp-
pa ja irrota lämmityslaitteelle mene-
vät letkut. Laske neste astiaan. 

− Tyhjennä jäähdytysnestepumppu 
pyörittämällä moottoria käynnistin-
moottorilla 2-3 sek. ajan. 

 
HUOM!!!! Huolehdi käytetyn nesteen 
asianmukaisesta hävittämisestä. 
 
TÄYTTÄMINEN 
− Kiinnitä letkut ja tyhjennystulpat. Täy-

tä jäähdytin pakkasneste-vesiseok-
sella (50/50) aivan täyteen asti. Sulje 
täyttötulppa tiiviisti. Kaada nestettä 
paisuntasäiliöön MIN- ja MAX-merkin 
puoleen väliin asti. Kylmän jäähdytys-
nesteen pinnan tulee olla paisunta-
säiliön MIN- ja MAX-merkin välillä.   
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− Käytä kone normaaliin käyntilämpöti-
laansa ja lisää tarvittaessa kylmänä 
nestettä paisuntasäiliöön. 

−  Jäähdytysnesteen laimennus on teh-
tävä valmistajan ohjeen mukaisesti.  

 
Älä käytä pelkkää vettä tai laimenta-
matonta pakkasnestettä. 
 
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus on 12 l. 
 
VAROITUS! 
Älä kaada kylmää nestettä kuumaan 
moottoriin. Kuuman ylipaineisen järjes-
telmän korkki on avattava varovasti!

 
 
29. Laturin tarkistus 
 

Tarkista, että laturin kaikki johdot ovat 
ehjät ja liitokset puhtaat. Likaiset ja löy-
sät johtoliitokset saattavat aiheuttaa la-
taushäiriöitä. 
 
 
30. Käynnistinmoottorin tarkistus 
 

Tarkista johtojen ja liittimien kunto ja 
puhtaus. Korjaa tarvittaessa. 

MAX

MIN
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E R I L L I S O H J E E T  
 
 
Moottori 
 
Polttoainejärjestelmän ilmaus 
 

Polttoainejärjestelmässä on auto-
maattinen ilmausjärjestelmä esim. 
polttoaineen loppumisen yhteydessä. 
Polttoainesuodattimen vaihdon yhtey-
dessä joudutaan käyttämään manu-
aalista ilmausta. Katso kohta 17 sivu 
28. 
 
 
Ilmansuodatin 
 

Ilmansuodatin estää pölyn ja muiden 
epäpuhtauksien kulkeutumisen moot-
toriin imuilman mukana. Moottorin 
kuluminen riippuu erittäin paljon imu-
ilman puhtaudesta. Tästä syystä on 
tärkeää, että ilmansuodatin tarkiste-
taan säännöllisesti. 

 
 
 
 
Ilmansuodattimen huolto 
 
Tarkasta puhdistuksen yhteydessä, 
että suodatin tai sen tiivisteet eivät 
ole vaurioituneet. Vaurioitunut suoda-
tin on aina välittömästi vaihdettava 
uuteen. Puhdista pölykuppi huolelli-
sesti päivittäin. 
 
HUOM ! 
 

Älä irroita tai puhdista suodatinta 
tarpeettomasti. Suodattimen irroitta-
misen yhteydessä on aina mahdollis-
ta, että epäpuhtauksia pääsee moot-
torin imujärjestelmään. 
 
Sähköjärjestelmä 
 
Sulakkeet 
 

Sulakkeet sijaitsevat katkaisinpanelin 
alla. Sulakkeet voidaan tarkistaa ja 
vaihtaa, kun avataan ohjaamon oike-
anpuoleinen ovi. Pidä sulakerasiat 
suljettuina ja puhtaina. Sulaketta 
vaihdettaessa selvitä aina palamisen 
aiheuttanut vika. Oikeanpuoleinen ovi 
on syytä pitää aina lukittuna. 

 
 
 
 
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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HUOM!!!!!!!!
Diodin asennus

Viiva alas
 

 

SULAKKEET 
 

NRO KOHDE VIRTA 

F1 Varovilkut / Radio / Sisävalo 10 A 
F2 Ajovalot 10 A 
F3 Takatyövalo 7,5 A 
F4 Etutyövalo 10 A 
F5 Seisontavalo,vasen/ 

työvalo heräte 
3 A 

F6 Seisontavalo,oikea / 
mittarivalot 

3 A 

F7 Majakka/Pyyhkijän palautus 10 A 
F8 Perävaunupistoke/Lisävalopist 10 A 
F9 Puhallin 10 A 
F10 Äänim./ Mittarit / Merkkival. 7,5 A 
F11 Suuntavalot / Tuulilas.pyyhk. 10 A 
F12 Työlaitesähkö, eteen 15 A 
F13 Ajosuuntareleet 10 A 
F14 Käsijarru/Takahydrauliikka 7,5 A 
F15 Lukko / Työhydrauliikka 7,5 A 
F16 Hehku / Ajosuuntavalitsin 3 A 
F17 Moottorin pysäytys 3 A 
F18 Aisaston kellunta 10 A 
F20 Päävirta 50 A 
F21 Päävirta 50 A 
F22 Hehku 50 A 

RELEET 
 

NRO KOHDE 

K4 Hehkurele 
K5 Vilkkurele 
K6 Työvalorele 
K8 Käynnistyksenestorele 
K9 Ajosuuntarele (taakse) 
K10 Ajosuuntarele (eteen) 
K11 Virta 

 
DIODIT 
 

NRO KOHDE 

D1-D4 Keskushälytys 
D5-D6 Käynnistyksen esto 

 
 
Varotoimenpiteet sähköjärjestel- 
mää huollettaessa 
 
− 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 kor-
jaamolla. 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 5 m:n päähän sei-

nästä 
− Kytke ajovalot. Valokuvion keski-

pisteen tulee olla 50 mm seinään 
piirrettyjen rastien alapuolella 

− Säädä tarvittaessa korkeus- ja si-
vusäätö kohdalleen 

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

 
 
Mitat 
  
L = 5 m 
 
B = valonheittimien keskipisteiden 
  etäisyys 
 
H = valonheittimien korkeus 

maasta miinus 50 mm. 

KONEEN SÄILYTYS 
 
Alle 2kk 
Erityisiä toimenpiteitä ei tarvita jos: 
− kone on huollettu säännöllisesti 
− kone on puhdas 
− jäähdytysnesteen pakkasenkestä-
 vyys on mitattu 
− polttonestesäiliö on täynnä 
− akun säilytyksestä on huolehdittu 
 
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 akun varaus-
tila 

− Käytä moottori normaalilämpöti-
laan ja aja jonkin aikaa 

− Nosta etunostolaite yläasentoon 
− Irroita suuttimet ja kaada jokai-

seen sylinteriin n. 0,5 dl suojaöl-
jyä 

 



- 38 - 

 
 
 
 
 
− Pyöritä moottoria käynnistysmoot-

torilla jonkin aikaa (konehuo-
neessa oleva pysäytinvipu oltava 
STOP-asennossa) 

− Kiinnitä suuttimet, käytä uusia tii-
visteitä 

− Poista akku, puhdista ja varastoi 
se viileään, kuivaan ja tasaläm-
pöiseen paikkaan. Varaa akku ai-
na n. 2 kk:n välein 

− Löysää tuulettimen hihna 
− Suojaa ruostumiselle alttiit osat 

suojaöljyllä ( CRC tai vastaava) 
− Suojaa ilmansuodattimen ja pako-

putken aukot muovikelmulla 

 
KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Alle 2kk:n säilytyksen jälkeen 
 
− Asenna varattu akku 
− Tarkasta öljy- ja nestemäärät sekä 

rengaspaineet 
− Suorita yleisvoitelu 
− Ilmaa polttoainejärjestelmä tarvitta-

essa 
− Pyöritä moottoria käynnistysmoot-

torilla (konehuoneessa oleva py-
säytinvipu oltava STOP-asennos-
sa) jonkin aikaa tai kunnes öljyn-
paineen merkkivalo sammuu 

− Käynnistä moottori, mutta älä ryn-
täytä sitä 

− Suorita koeajo varmistuaksesi, et-
tä laitteet toimivat moitteettomasti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yli 2kk:n säilytyksen jälkeen 
 
− Tarkista rengaspaineet 
− Poista suojapeitteet 
− Pyöritä tuulettimen siipiä varovas-

ti edestakaisin, jolloin jäähdytys-
pumpun mahdollisesti kiinni juut-
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 varattu akku 
− Pyöritä moottoria käynnistysmoot-

torilla (konehuoneessa oleva py-
säytinvipu oltava STOP-asennos-
sa) jonkin aikaa tai kunnes öljyn-
paineen merkkivalo sammuu 

− Käynnistä moottori, mutta älä ryn-
täytä sitä 

− Suorita koeajo varmistuaksesi, et-
tä laitteet toimivat moitteettomasti 
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TEKNISET TIEDOT 
 
Mitat  

Pituus                                        3000 mm 

Leveys           1640 mm 

Korkeus,ohjaamon kattoon    2100 mm 

Korkeus,kuljetus        2230 mm 

Akseliväli          1450 mm 

Raideleveys         1340 mm 

Kääntösäde,min          900 mm 

Kääntösäde,max        2640 mm 

Maavara            280 mm 
 
 
Painot 

Omapaino          2080  kg 

Etuakselipaino            830  kg 

Taka-akselipaino        1260  kg 

Etuakselin suurin sallittu paino   3500 kg 

Taka-akselin suurin sallittu paino  3500 kg 

Suurin sallittu kokonaispaino   3500 kg 

 
 
Renkaat 
 
Rengasvaihtoehdot   Rengaspaineet 
 31x11,5 - 15/6     1,5 - 3,5 bar 
 31x13,5 - 15/4     0,8 - 3,0 bar 
 
Rengaspaineet voivat vaihdella koneen käyttötarkoitukses-
ta riippuen. Yleispaine on 2,6 bar, mikäli toimilaitteiden yh-
teydessä ei muuta mainita. 
 
 
Tilavuudet ja laatusuositukset 
          

 Tilavuus Laatusuositus Ensiasennus 

Polttoainesäiliö 58 L kaasuöljy 
(talvilaatu) 

kaasuöljy  
(talvilaatu) 

Jäähdytysjärjestelmä 12 L vesi/glykoli 
50/50 

vesi/glykoli 
 50/50 

Moottoriöljy 6,5 L 15W40 API 
CE 

CASTROL 
CRD 10W/30 

Hydrauliikkaöljy 110 L 
ISO-VG46 
DIN 51524 osa1 
DIN 51502 
HLP 46 

 
CASTROL 
AWH 46 

Lasinpesunestesäiliö 1,2 L vesi/pesu-
neste 50/50 

vesi/pesu- 
neste 50/50 

Rasvauskohteet  
molybdeeni-
sulfidirasva 

   CASTROL 
MS1  

GREASE 
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Moottori 
 
Malli                                Lombardini LDW 2004T, 4- 
          tahtinen nestejäähdytteinen  
          turbodieselmoottori 

Sylinteriluku       4 

Iskutilavuus       2068 cm³ 

Sylinterin halkaisija     88 mm 

Iskunpituus       85 mm 

Puristussuhde       22:1 

Moottoriteho, kW/r/min DIN 44,1/3000 

Moottoriteho, hv/r/min DIN  60,0/3000

Vääntömomentti, Nm/r/min  165,7/2000 

Joutokäynti       800 r/min 

Pyörimissuunta      vastapäivään vauhtipyörän 
          puolelta 

Ilmansuodatin       kuiva paperisuodatin 

 
Voitelujärjestelmä 
 
Hammaspyöräpumppu 
ja päävirtaussuodatin    vaihdettava 

Öljynsuodatin       paperisuodatin 

Max öljynpaine täysillä kier- 550 kPa 
roksilla (3000 r/min)    (5,5 bar) 

 
Polttoainejärjestelmä 
 
Polttoaine       kaasuöljy 

Ruiskutuspumppu     4 erillistä pumppua 

Ruiskutusjärjestys     1-3-4-2 

Ruiskutusennakko     12° - 13° 

Polttoainesuodatin     paperisuodatin 

Suuttimien avautumispaine  13 MPa  (130 bar) 
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Jäähdytysjärjestelmä 
 
Termostaattiohjattu ylipaineistettu järj. 90 kPa (0,9 bar). 

 
Ajohydrauliikka 
 
Dieselmoottorin pyörimisnopeutta ja tehoa tunnusteleva 
täyshydraulinen nelivetojärjestelmä, jossa on portaaton 
ajoautomatiikka sekä ajosuunnanvaihto eteen/taakse va-
lintakatkaisimella. Kaksi ajonopeusaluetta. 

 Nopeusalueet    sähköhydraulisesti ohjattu 
  - nopeusalue I  0-13,5 km/h (hidas) 
  - nopeusalue II  0-27 km/h (nopea) 

 Ajopumppu     Rexroth, säätyvätilavuuksinen 
        aksiaalimäntäpumppu 

 Napamoottori    Valmet, kaksinopeuksinen 
        säteismäntätyyppinen 

 Luistonrajoitin    sähköhydraulisesti ohjattu joko 
        akseli- tai pyöräkohtaisesti 

 Pumpun max    50 cm3/r 
 kierrostilavuus 

 Pumpun tuotto   0-150 dm3/min / 3000r/min 

 Järjestelmän    32 MPa / 320 bar) 
 max paine     (suojaventtiilin avautumispaine) 

 Järjestelmän    30 MPa (300 bar) 
 max ajopaine    (paineleikkurin säätöpaine) 
 

  

Syöttöpaine    2,6-2,8 MPa (25-28 bar ) / 3000 r/min 

Huuhtelupaine   Syöttöpaine - 3 bar/3000r/min 

 Paluusuodattimet   25 µm abs 
 
 
 
 
Työhydrauliikka 
 
Kuormantunteva (LS-säätöinen järjestelmä). Sähköisesti 
ohjattu pyörivien toimilaitteiden hallinta. 
 
 Työpumppu     Rexroth, säätyvätilavuuksinen 
         aksiaalimäntäpumppu 

 Suuntaventtiilistö        Rexroth, nelikarainen 

 Moottorikaran hallinta Sähköinen ohjaus 

 Pumpun kierrostilavuus 28cm3/r 

 Pumpun tuotto    0-84 dm3/min/3000r/min 

 Järjestelmän max paine 230 bar (suojaventtiilin 
avautumispaine) 

 Järjestelmän    190 bar 
 max työpaine 

 Paine-eropaine    17 bar 



- 42 -  

 
 
Ohjaushydrauliikka 
 
 Hydrostaattisesti tehostettu runko-ohjaus 

 (Orbitrol-järjestelmä) 

 Ohjauspumppu    Lombardini, hammaspyöräpumppu 

 Ohjausventtiili         Danfoss 

 Ohjaussylinterit    2 kpl 

 Pumpun kierrostilavuus 7,8 cm3/r 

 Max.paine      9 MPa(90 bar) 
 
Jarrujärjestelmä 
 
Etu- ja taka-akseleilla napamoottoreissa sisäänrakennetut 
jousikuormitteiset öljykylpylamellijarrut, joita käytetään 
sekä ajo- että seisontajarruna. 
 
Toisena jarrujärjestelmänä on hydraulisesta voimansiir-
rosta johtuva automaattinen jarrutustoiminto. 
 

 
 
Sähköjärjestelmä 
 
 Jännite        12V 

 Käynnistinmoottori    2,2 kW, 12V 

 Vaihtovirtalaturi     65A, 12V 

 Akku         88 Ah, 12V 

 Maadoitus       negatiivinen  (-) 

 Ajovalopolttimo     H4 60/55W 12V 

 Työvalopolttimo    H3, 55W, 12V 

 Seisontavalopolttimo   5W, 12V 

 Majakan polttimo     55W, 12V 

 Sulakkeet       22 kpl, 3-25A 

 Moottorinlämmitin    550W, 220V 
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VOITELUAINEIDEN VERTAILUTAULUKKO 
 

 MOOTTORIÖLJY  HYDRAULIIKKAÖLJY HYDRAULIIKKAÖLJY RASVA 

CASTROL CRD 

Rx SUPER+ 

10W30 

15W40 

HYSPIN AWH 46 

 

HYSPIN AWH 68 

 

MS 1 GREASE 

KENDALL 
SUPER-D3 

SUPER-D3 

10W30 

15W40 

FOUR SEASONS 46 

NATURA H.V. 46 

BIO GREE H.V.I 

 SHP 

SUPER BLU (SPRAY) 

NESTE DELTA      10W30 

15W40 

NESTE HYDRAULIIKKA 46 NESTE HYDRAULIIKKA 68 NESTE MOLYRASVA 

MOBIL DELVAC MX 10W30 

15W40 

EAL SYNDRAULIC 46 

 

FLOWREX 1, 85, 86, 

SPECIAL , SH 68 

MOBILGREASE SPECIAL 

ESSO 

ESSOLUBE D3 

PLUS 

SPECIAL DIESEL 

MOTOR OIL 

10W30 

15W40 

10W30 

15W40 

UNIVIS HP46  BEACON Q2 

SHELL RIMULA X 10W30 

15W40 

TELLUS OIL T 46  

TELLUS OIL TX 46 

TELLUS OIL T 68  

TELLUS OIL TX 68 

RETINAX AM 

SRS 4000 

TEBOIL POWER 

SUPER HPD 

10W30 

15W40 

HYDRAULIC OIL 46S HYDRAULIC OIL 68 UNIVERSAL M 

MULTI-PURPOSE GREASE 

TEXACO URSA DMO 

URSA PREMIUM FE 

10W30 

15W40 

RANDO OIL HDZ 46 RANDO OIL HD CZ 68 MOLYTEX GREASE 

 
 
Ensiasennusöljyt sivulla 39.
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SÄHKÖLAITTEET  
 

A1 Radiokasettisoitin 
A2 Kaiutin, vasen 
A3 Kaiutin, oikea 
 

ANTURIT: 
B1 Hehku 
B2 Moottorin öljynpaine 
B3 Moottorin veden lämpötila 
B4 Hydrauliikan paluusuodatin 
B5 Polttoaineen määrä 
B6 Hydrauliikkaöljyn lämpötila 
B7 Ilmansuodatin 
 

VALOT: 
E1 Ajovalo, etuvasen 
E2 Parkki, etuvasen 
E3 Suuntavilkku, etuvasen 
E4 Suuntavilkku, etuoikea 
E5 Parkki, etuoikea 
E6 Ajovalo, etuoikea 
E7 Suuntavilkku, takavasen 
E8 Parkki, takavasen 
E9 Parkki, takaoikea 
E10 Suuntavilkku, takaoikea 
E11 Majakka (varoitusvilkku) 
E12 Etutyövalot 
E13 Takatyövalot 
E14 Sisävalo 
 

SULAKKEET: 
F1 Varoitusvilkut /Radio /Sisävalo 
F2 Ajovalot 
F3 Takatyövalo 
F4 Etutyövalo 
F5 Parkki , vasen / Työvaloheräte 
F6 Parkki, oikea / Mittarivalot 
F7 Majakka / Pyyhkijän palautus 
F8 Perävaunupistoke /Lisävalopist. 

 
F9 Lämmityslaitteen puhallin 
F10 Äänimerkki /Mittarit/ Merkkivalot 
F11 Suuntavilkut / Tuulilasin pyyhk. 
F13 Ajosuuntareleet 
F14 Käsijarru / Takahydrauliikka 
F15 Tasauspyörästön lukko / 
 Työhydrauliikka 
F16 Hehkutus / Ajosuunnan valitsin 
F12 Moottorin pysäytys 
F20 Päävirta  
F21 Päävirta 
F22 Hehkutus 
G1 Laturi 
G2 Akku 

 
MERKKI- JA VAROITUSVALOT: 
H1 Suuntavilkut 
H2 Ajosuunta eteen  
H3 Hehkutus 
H4 Ajosuunta taakse 
H5 Lataus 
H6  Moottorin öljynpaine 
H8 Hydrauliikan paluusuodatin 
H9 Keskushälytys 
H10  Seisontajarru 
H11 Ilmansuodatin 
H12 Varalla 

 
RELEET: 
K4 Hehkurele 
K5 Vilkkurele 
K6 Työvalorele 
K8 Käynnistyksenestorele 
K9 Ajosuunta, Taakse 
K10 Ajosuunta, Eteen 

 
MOOTTORIT: 
M3 Käynnistinmoottori 
M4 Lämmityslaitteen puhallin 
M5 Tuulilasinpyyhkijä 
M6 Tuulilasinpesuri 

 
MITTARIT: 
P1 Kierrosluku / Käyttötunti 
P2 Polttoaine 
P3 Moottoriveden lämpötila 
P4 Jännite 
P5 Hydrauliikkaöljyn lämpötila 

 
R1 Hehkutulpat 
R2 Puhaltimen säätövastus 

 
KYTKIMET: 
S2 Virtalukko 
S3 Suuntavilkut, äänimerkki 
S4 Tasauspyör. lukon painokytkin 
S7 Hätävilkku (HAZARD) 
S8 Ajovalot / parkki 
S9 Ajosuunta 
S11 Tuulilasinpyyhkijä ja pesuri  
S13 Etutyövalot 
S14 Takatyövalo 
S15 Varoitusvilkku (Majakka) 
S16 Nopeusalueen valitsin 
S17 Tasauspyör. Lukon valintakytkin 
S18 Lämmityslaitteen puhaltimen 
S20 Seisontajarru 
S23 Takahydrauliikka, moottorikara 
S24 Takahydrauliikka, nosto ja lasku 
S25 Työhydrauliikan valintakytkin 
S26 Työhydrauliikan syötön säätö 
S27 Työhydrauliikan piirikortti 

 
MONINAPAPISTEET: 
X10 
X2 
X20 
X25 
X3 
X30 
X35 Lisävarustepistoke ohjaamo 
X4 Ohjaamon kattojohtosarja 
X5     Sulaketaulun vieressä 
X6     Sulaketaulun vieressä 
X7 Peruskone moottori 
X8 Ohjaamon etujohtosarja 
 

MAGNEETTIVENTTIILIT: 
Y1 Tasauspyörästön lukko 
Y2 Ajosuunta taakse 
Y3 Ajosuunta eteen 
Y4 Tasauspyörästön lukko 
Y5 Nopeusalue 
Y6 Seisontajarru 
Y7 Takahydraulikka 
Y8 Takahydrauliikka 
 

VÄRIKOODIT: 
B  =  musta   
B/R =  ruskea  
BL  =  sininen  
BL/V  =  sinivioletti 
BL/W = sinivalkoinen 
G  =  vihreä   
GR  =  harmaa 
R  =  punainen 
R/W  =  punavalkoinen 
V  =  violetti   
W  =  valkoinen 
Y  =  keltainen 
Y/G   =  keltavihreä 



- 45 -  

 



- 46 -  



- 47 -  



- 48 -  



- 49 -  



- 50 -  



- 51 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 52 -  

 
M U I S T I I N P A N O J A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 -  

 
M U I S T I I N P A N O J A  
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AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 
 

Ajaminen  . . . . . 17 
Ajohydrauliikka . . .  31, 41 
Ajopoljin (kaasupoljin) . . 12 
Ajovalojen säätö . . . . 37 
Ajovalot . . . . . . . 13 
Akun huolto . . . . . . 26 
Apuakku . . . . . . . 18 
 
Diodit  . . . . . . . 36 
 
Etunostolaite . . . . . 9 
 
Hinaaminen . . . . . . 18 
Hitsaaminen . . . . . 35 
Huollot . . . . . . . 21 
- Päivittäin . . . . . . 24 
- 150 tunnin välein . . . 26 
- 300 tunnin välein . . . 28 
- 600 tunnin välein . . . 29 
- 1200 tunnin välein . . . 30 
- 2400 tunnin välein . . . 33 
Huoltovihko . . . . . . 55 
Huoltovälikaavio . . . . 22 
Hydrauliikan paluusuodatin . 29 
Hydrauliikkaöljyn vaihto . . 30 
Hydrauliöljysäiliön puhdistus. 31 
 
Ilmansuodatin . . . . . 28 
Istuin . . . . . . . . 16 

 
Jarrujärjestelmä . . .  29,42 
Jäähdytysjärjestelmä 24,27,33,41 
 
Keskushälytysmerkkivalo . 15 
Kuormituskaavio . . . . 20 
Käynnistys . . . . . . 17 
Käyttö- ja ajo-ohjeet . . . 17 
 
Luistonrajoitin . . . .   . 13 
Lämmityslaite . . . . . 13 
 
Mitat ja painot . . . . . 39 
Mittarit ja hallintalaitteet . . 11 
Moottori . . . . . . . 40 
Moottoriöljyn suodatin . . 27 
Moottoriöljyn vaihto . . . 27 
Määräaikaishuollot . . . 21 
 
Nopeusalueen valintakykin . 14 
 
Polttoainejärjestelmän ilmaus 35 
Polttoainesuodatin . . . 28 
Pysäyttäminen . . . . . 18 
Pyöränpulttien kireyden tark. 27 
 
Raitisilmapuhallin . . . . 13 
Releet . . . . . . . 36 
Rengaspaineet . . .  29, 39 
Renkaat  . . . . . . 39 

 
Seisontajarru . . . . . 14 
Sisällysluettelo . . . . . 2 
Sisäänajo . . . . . . 17 
Sulakkeet . . . . . . 36 
Sähkökaavio . . . . 45-51 
Sähkölaitteet . . . . . 44 
Säilytys . . . . . . . 37 
 
Tekniset tiedot . . . . . 39 
Toimilaitteiden kytkentä . . 19 
Toimilaitteiden hallinta .   14,19 
Turvallisuusohjeet . . .  5 
Työhydrauliikan tarkistus  32, 41 
Työlaitteiden käyttö . . . 35 
Työohjeet . . . . . . 19 
Työvalot . . . . . . . 13 
 
Valmistenumero . . . . 4 
Virtalukko . . . . . . 12 
Voimansiirto  . . . . 41 
Voiteluaineiden vert.taulukko 43 
 
Yleisesittely  . . . .  6-10 
 
Öljyt ja nesteet . . . . . 39
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 HUOLTOVIHKO           KONEEN TIEDOT                                                                                                                                     
  

Malli LM TRAC 485 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 kirjalli-
nen takuukorvaushakemus asianomaisella lo-
makkeella. Harkintansa mukaan valmistaja joko 
toimittaa uuden tai asianmukaisesti korjatun 
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 katsotta-
vissa käyttöolosuhteissa. 

  5.2. että  valmistajan antamia käyttö- ja huolto-ohjei-
ta on noudatettu. 

  5.3  että korjauksia koneessa tai sen osissa on suo-
rittanut vain valmistajan oma tai sen valtuuttama 
tai hyväksymä edustaja. 

 
  5.4 että aikaisemmissa korjauksissa on käytetty 

vain alkuperäisiä tai valmistajan hyväksymiä va-
raosia. 

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

  5.6 että koneen ostaja antaa kirjallisesti valmistajal-
le vahvistettua takuukorvauslomaketta käyttäen 
kaikki mahdollisen vaurion tapahtumiseen liit-
tyvät tiedot viimeistään kahden viikon kuluessa 
vaurion tapahtumisesta. 

  5.7 että samalla lomakkeella anotaan korvausta 
vain yhdestä vauriosta. 

  5.8 että takuukorvaushakemuksessa mainittu vialli-
nen tai vaurioitunut osa on ostajan toimesta, 
vastuulla ja kustannuksella toimitettu valmista-
jalle tai sen edustajalle. Osaan on selvästi mer-
kittävä mihin takuukorvaushakemukseen se 
kuuluu ja osa on puhdistettava  ja pakattava 
niin, että vaurion syy voidaan havaita. 

  5.9 että takuutodistus on kaikilta osin täytettynä pa-
lautettu 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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150 h  300 h  450 h  
Päivittäiset tarkistukset  Päivittäiset tarkistukset  Päivittäiset tarkistukset  
Tuulettimen hihnan kireyden tarkistus  Tuulettimen hihnan kireyden tarkistus  Tuulettimen hihnan kireyden tarkistus  
Akun nestemäärän tarkistus  Akun nestemäärän tarkistus  Akun nestemäärän tarkistus  
Öljynsuodattimen vaihto (60512901992)  Öljynsuodattimen vaihto (60512901992)  Öljynsuodattimen vaihto (60512901992)  
Moottoriöljyn vaihto  Moottoriöljyn vaihto  Moottoriöljyn vaihto  
Pyöränpulttien kireyden tarkistus  Pyöränpulttien kireyden tarkistus  Pyöränpulttien kireyden tarkistus  
Jäähdyttäjän kennon puhdistus  Jäähdyttäjän kennon puhdistus  Jäähdyttäjän kennon puhdistus  

  Ohjaamon ilmansuodattimen vaihto 
                                             (4001290152)    

  Moottorin ilmansuodattimen vaihto           
(60512901991)    

  Vedenerottimen puhdistus ja PA-suo- 
dattimen vaihto                 (60512901993)    

  Öljyvuotojen tarkistus, liitosten kiristys, 
liittimien ja letkujen tarkistus    

  Rengaspaineiden tarkistus    
  Jarrun toiminnan tarkistus    
      
      

HUOLTO SUORITETTU  HUOLTO SUORITETTU  HUOLTO SUORITETTU  
PVM:   PVM:   PVM:   

MITTARIN LUKEMA:   MITTARIN LUKEMA:   MITTARIN LUKEMA:   

HUOLTAJA:  HUOLTAJA: 

 

HUOLTAJA:  

LEIMA:   LEIMA:  

 

LEIMA:   

Tämä huolto jatkossa aina 150 h:n välein  Tämä huolto jatkossa aina 300 h:n välein    
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600 h  750 h  900 h  
Päivittäiset tarkistukset  Päivittäiset tarkistukset  Päivittäiset tarkistukset  
Tuulettimen hihnan kireyden tarkistus  Tuulettimen hihnan kireyden tarkistus  Tuulettimen hihnan kireyden tarkistus  
Akun nestemäärän tarkistus  Akun nestemäärän tarkistus  Akun nestemäärän tarkistus  
Öljynsuodattimen vaihto (60512901992)  Öljynsuodattimen vaihto (60512901992)  Öljynsuodattimen vaihto (60512901992)  
Moottoriöljyn vaihto  Moottoriöljyn vaihto  Moottoriöljyn vaihto  
Pyöränpulttien kireyden tarkistus  Pyöränpulttien kireyden tarkistus  Pyöränpulttien kireyden tarkistus  
Jäähdyttäjän kennon puhdistus  Jäähdyttäjän kennon puhdistus  Jäähdyttäjän kennon puhdistus  
Ohjaamon ilmansuodattimen vaihto 

 (4001290152)    Ohjaamon ilmansuodattimen vaihto 
 (4001290152) 

 

Moottorin ilmansuodattimen vaihto 
(60512901991)    Moottorin ilmansuodattimen vaihto 

(60512901991) 
 

Vedenerottimen puhdistus ja PA- 
suodattimen vaihto         (60512901993)    Vedenerottimen puhdistus ja PA- 

suodattimen vaihto         (60512901993) 
 

Öljyvuotojen tarkistus, liitosten kiris-
tys, liittimien ja letkujen tarkistus    Öljyvuotojen tarkistus, liitosten kiris-

tys, liittimien ja letkujen tarkistus 
 

Rengaspaineiden tarkistus    Rengaspaineiden tarkistus  
Jarrun toiminnan tarkistus    Jarrun toiminnan tarkistus  
Hydr.öljyn paluusuodattimien vaihto 

(2 kpl 60512901994)      

HUOLTO SUORITETTU  HUOLTO SUORITETTU  HUOLTO SUORITETTU  
PVM:   PVM:   PVM:   

MITTARIN LUKEMA:   MITTARIN LUKEMA:   MITTARIN LUKEMA:   

HUOLTAJA:  HUOLTAJA: 

 

HUOLTAJA:  

LEIMA:   LEIMA:  

 

LEIMA:   

Tämä huolto jatkossa aina 600 h:n välein      
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1050 h  1200 h  2400 h  
Päivittäiset tarkistukset  Päivittäiset tarkistukset Sisältää; 
Tuulettimen hihnan kireyden tarkistus  Tuulettimen hihnan kireyden tarkistus 150 h:n huollon 
Akun nestemäärän tarkistus  Akun nestemäärän tarkistus 300 h:n huollon 
Öljynsuodattimen vaihto (60512901992)  Öljynsuodattimen vaihto (60512901992) 600 h:n huollon 
Moottoriöljyn vaihto  Moottoriöljyn vaihto 1200 h:n huollon 
Pyöränpulttien kireyden tarkistus  Pyöränpulttien kireyden tarkistus Jäähdytysjärjestelmän puhdistus
Jäähdyttäjän kennon puhdistus  Jäähdyttäjän kennon puhdistus Laturin tarkistus 
  Ohjaamon ilmansuodattimen vaihto 

 (4001290152)  Käynnistysmoottorin tarkistus  

  Moottorin ilmansuodattimen vaihto 
(60512901991)    

  Vedenerottimen puhdistus ja PA- 
suodattimen vaihto         (60512901993)    

  Öljyvuotojen tarkistus, liitosten kiristys, 
   liittimien ja letkujen tarkistus    

  Rengaspaineiden tarkistus    
  Jarrun toiminnan tarkistus    
  Hydr.öljyn paluusuodattimien vaihto 

(2 kpl 60512901994)    

  Hydrauliikkaöljyn vaihto
  Polttoainesäiliön puhdistus
  Hydrauliikkaöljysäiliön puhdistus
  Ajohydr. paineiden mittaus ja tarv. säätö
  Työhydrauliikan mittaus ja säätö
  Suuttimien tarkistus ja puhdistus

HUOLTO SUORITETTU  HUOLTO SUORITETTU  HUOLTO SUORITETTU  
PVM:   PVM:   PVM:   
MITTARIN LUKEMA:   MITTARIN LUKEMA:   MITTARIN LUKEMA:   
HUOLTAJA:  HUOLTAJA: 

 
HUOLTAJA:  

LEIMA:   LEIMA:  
 

LEIMA:   

  Tämä huolto jatkossa aina 1200 h:n välein  Tämä huolto jatkossa aina 2400 h:n välein  
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