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1.0 FÖRORD
Grattis till köpet av en ny LM Trac‐tätortstraktor. Den högklassiga pro‐
dukten är resultatet av Oy LAIMU Ab:s innovativa konstruktionsarbete
och yrkeskunnande.
Maskinen är tillverkad av högklassiga material och i den används kompo‐
nenter av kända tillverkare. I alla konstruktions‐ och produktionsskeden
har strikta kvalitetskrav och kriterier för kvalitetskontroll tillämpats.
Denna manual innehåller allt du behöver veta om maskinens användning
och underhåll samt anvisningar om trygga arbetssätt. Manualen ger ock‐
så information om hur du bör förfara vid eventuella störningar.
Genom att följa anvisningarna och utföra underhållsåtgärderna enligt
manualen i rätt tid säkerställer du att maskinen fungerar felfritt under en
lång tid.
Du ska speciellt iaktta säkerhetsföreskrifterna rörande användning och
underhåll av maskinen!
Den som använder maskinen ska läsa och förstå anvisningarna i manua‐
len före arbete med maskinen. Också alla som utför underhåll på maski‐
nen ska läsa och förstå anvisningarna om underhåll innan underhållsåt‐
gärder påbörjas.
Manualen ska alltid finnas i anslutning till maskinen. Om manualen blir
oläslig eller förkommer ska du begära en ny manual eller de bilagor till
manualen som du behöver hos en LM Trac‐återförsäljare.
På grund av vår långsiktiga och kontinuerliga produktutveckling förbehål‐
ler vi oss rätten till ändringar i maskinens konstruktion och tekniska data
utan ett meddelande om dessa på förhand.
På grund av ovan nämnda orsak är det möjligt att maskinen inte till alla
delar motsvarar den information som finns i manualen.
Du får den senaste informationen av LM Trac‐återförsäljaren och vid be‐
hov kan du skaffa dig en uppdaterad version av manualen.

Oy LAIMU Ab
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Info!
Kopiering, även delvis kopiering, av manualens bilder och text är
förbjuden.
Vi har gjort allt vi har kunnat för att säkerställa att informationen i
manualen är korrekt. Vi svarar inte för direkta eller indirekta skador på
grund av eventuella fel i manualen.

Oy LAIMU Ab
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1.1 Uppgifter om maskinen och tillverkningsskyltar
Anteckna uppgifterna på nedanstående rader:
Ägare:

____________________________________ __________________________

Adress:

____________________________________ Tel:_______________________

Basmaskin;

Serienummer: ________________________ Modell: ___________________

Motor:

Serienummer: ________________________ Modell: ___________________

Återförsäljare: ____________________________________ Tel:_______________________
Reservdelsförsäljare: ______________________________ Tel:_______________________
Serviceverkstad: __________________________________ Tel:_______________________
Maskinens tillverkningsskylt (A) är belägen i förarhyttens bakre vägg på
vänstra sidan.
Bild 1.

På tillverkningsskylten anges:
CE‐märkning samt:
maskinens modell, tillverkningsnummer, tillverkningsår, vikt, max‐
imal totalvikt, maximala axelbelastningar fram och bak, motoref‐
fekt.
Tillverkningsnumret är också stanssat i ramens främre och bakre sida,
kolla punkt A.
Kuva 2.
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Motorns tillverkningsskyllt (B) är belägen på sidan av hydraulik behålla‐
ren samt på motorblocket.
Kuva 3.

I tillverkningsskylten är det utmärkt motorns typ och serinummer.
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1.2 Manualen
Denna manual består av sju (7) avsnitt:
01 Inledning
‐ Innehållsförteckning
02 Säkerhet
03 Maskinens konstruktion
04 Styrhytt och manöverdon
05 Körning och användning
06 Underhåll
07 Teknisk specifikation
Kuva 4.

I LM‐arbetsmaskinen används den senaste teknologin och användning‐
en och underhållet av maskinen ställer krav på den som använder eller
underhåller den. Genom att läsa och förstå informationen i manualen
säkerställer du att du kan använda och underhålla maskinen på ett
tryggt sätt och tekniskt korrekt.
Vårt mål har varit att presentera all information i manualen på ett så
tydligt sätt som möjligt och vi har gjort allt vi har kunnat för att säker‐
ställa att informationen i manualen är tillräcklig och korrekt. Eftersom
maskinen används i många olika förhållanden och på många olika sätt
kan det dock hända att någon väsentlig information inte har kommit
med eller att någon uppgift inte gäller för en viss typ av användning.
Detta bör maskinens användare observera och iaktta vid användning av
maskinen.
Manualen innehåller inte heller bruks‐/underhållsanvisningar för arbets‐
redskap som kan anslutas till maskinen. Maskinens förare bör läsa säker‐
hetsföreskrifterna och bruks‐/underhållsanvisningarna för respektive ar‐
betsredskap.

1.3 Säkerhet och miljöskydd
Maskinen som vi har tillverkat har konstruerats så att den är så miljö‐
vänlig och trygg att använda som möjligt. Användaren svarar dock en‐
sam för att hänsyn tas till miljön och miljöns säkerhet vid användning av
maskinen.
Läs och förstå manualens avsnitt 02 Säkerhet.

1.4 Ändringar på konstruktionen
Ändringar som görs på maskinens konstruktion och/eller driftsystem
kräver alltid ett skriftligt tillstånd från Oy LAIMU Ab. Utan tillstånd förfal‐
ler garantin.

1.5 Felansvar och garanti
Oy LAIMU Ab:s felansvar/garanti täcker inte skador som bevisligen har
uppkommit till följd av att maskinen använts på sätt som strider mot an‐
visningarna i denna manual.
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2.0 SÄKERHET
Vid användning och underhåll av maskinen ska alla gällande lagar, för‐
ordningar och bestämmelser följas.
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningarna i manualen!
Följ anvisningarna om underhåll och justering. Genom att följa dessa ga‐
ranteras felfri och säker funktion av maskinen och en lång och ekono‐
misk livslängd för maskinen.
Om en störning inträffar i maskinen som du inte kan utreda och åtgärda,
ta kontakt med LM‐Trac‐servicen.
Avsluta arbetet omedelbart om det föreligger minsta risk för att stör‐
ningen orsakar risk för skador på maskinen eller personer.

2.1 Märkningar och symboler

Varoitus!

Varning!

Warning!

Varningsmärkningarna varnar om risk för personskador och/eller
allvarliga skador på föremål samt ger anvisningar om hur dessa risker
ska elimineras.

Huomaa!

Notera!

Note!

Med Observera‐märkningen vill vi fästa din uppmärksamhet vid faktorer
och åtgärder som hjälper dig att använda din maskin så tryggt och
ekonomiskt som möjligt.

Info!
Info‐märkningarna ger dig allmän information t.ex. om myndighetsbe‐
stämmelser i olika sammanhang (avfallshantering ...), om hur maskinen
och omgivningen skyddas i samband med användning och underhåll
o.s.v.

2.2 Säkerhetsföreskrifter
Den bästa olycksförsäkringen är att följa säkerhetsföreskrifterna. Läs
detta avsnitt noga och se till att du har förstått innehållet innan du inle‐
der arbetemed maskinen. Varje användare, oavsett deras tidigare erfa‐
renhet, ska läsa och förstå detta avsnitt innan de använder maskinen.
Maskinens ägare ska informera användarna om dessa anvisningar. För‐
vara manualen på en plats avsedd för den.

2.2.1 Före användning
• Lär dig känna maskinen och dess begränsningar. Läs manualen innan
du startar maskinen.
• Iaktta alla varnings‐ och informationsdekaler på maskinen.
• Kör inte maskinen under påverkan av alkohol, läkemedel eller droger.
Också trötthet kan utgöra en risk.
• Undersök omgivningen innan du börjar arbeta eller montera tilläggs‐
utrustning.
• Använd inte löst sittande, slitna eller för stora kläder. Kläderna kan
fastna i de roterandedelarna eller manöverdonen och orsaka olyckor.
Använd rätt skyddsutrustning: en hjälm, skyddskor, skyddsglasögon,
hörselskydd, arbetshandskar o.s.v. enligt arbetarskyddsbestämmelser.
• Tillåt inte passagerare i maskinen medan du arbetar.
• Kontrollera slitaget och rätt justering av de mekaniska delarna. Byt ut
slitna och skadade delar omedelbart. Kontrollera regelbundet åtdrag‐
ningen av bultar och muttrar.
Ver. 21.2.2013
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• Håll maskinen ren. Ansamlingar av jord, fett, damm och gräs kan an‐
tändas och orsaka olyckor.
• Använd endast tilläggsutrustning och arbetsredskap som godkänts av
Oy Lai‐Mu Ab.
• Kontrollera innan du startar maskinen att det finns tillräckligt med
bränsle och olja i maskinen, att maskinen är smord och att alla under‐
hållsåtgärder har utförts.
• Ändra inte maskinens konstruktion; det kan leda till oförutsebara sä‐
kerhetsrisker.
• Låt inte oerfarna personer köra maskinen. Den som lånar maskinen
svarar för eventuella skador och olyckor.

2.2.2 Under användning
• Ta dig in i och ut ur maskinen på ett säkert sätt. Använd alltid hand‐
räcken och trappstegen. Ta aldrig tag i manöverdonen när du stiger på
maskinen. Hoppa aldrig in i eller ut ur maskinen.
• Starta och kör maskinen endast från förarplatsen. Stig aldrig upp från
förarsätet när motorn är igång.
• Säkerställ innan du startar maskinen att alla manöverdon är i friläge el‐
ler frånkopplade.
• Starta aldrig motorn genom att kortsluta startmotorns anslutningar.
Försök inte förbikoppla startlåset, maskinen kan komma i rörelse.
• Starta aldrig motorn i ett slutet eller dåligt ventilerat utrymme. Avga‐
serna är giftiga.
• Säkerställ att alla säkerhetsanordningar och luckor är på plats. Ersätt
skadade eller bristande säkerhetsanordningar.
• Förhindra att maskinen välter. Anpassa körhastigheten efter rådande
omständigheter och kör inte i för branta sluttningar.
• Håll dörrar och luckor stänga under körning. Styr inte maskinen från
utsidan av förarhytten.
• Använd manöverdonen på ett säkert sätt. Tryck ned gaspedalen lång‐
samt: då rycker inte maskinen igång.
• Planera dina körrutter och undvik hinder.
• Håll tillräckligt stort avstånd till diken och branta ramper. Iaktta sär‐
skild försiktighet vid regn, vått eller halt väglag och snö.
• Ta hänsyn till andra väganvändare. Se efter vart du är på väg och an‐
vänd takblinkern enligt vad som föreskrivs i vägtrafiklagen och förord‐
ningar.
• Kom ihåg att maskinens stabilitet ändras beroende på hur den är las‐
tad. Håll lasten så lågt nere som möjligt.
• Låt maskinen bromsa genom kraftöverföringen i nerförsbackar. Undvik
att använda bromspedalen för att minska hastigheten.
• Ändra inte körriktning eller hastighet när du kör i sluttningar.
• Håll fast vid styrratten om maskinen välter, hoppa inte ut.
• Iaktta noga arbetsredskapens bruksanvisningar och säkerhetsföreskrif‐
ter.
• Beträd inte området för lastarens svängzon när motorn är igång.

2.2.3 Efter användning
►
►
►
►
►
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►

Koppla på huvudströmbrytaren.

2.3 Under underhåll
• Parkera maskinen på ett plant och hårt underlag, sänk ner arbetsred‐
skapen och stanna motorn.
• Observera att det kan finnas tryck kvar i hydrauliksystemet efter att du
har stängt av motorn.
• Om du monterar loss delar på hydrauliken ska du först kontrollera att
oljan har svalnat tillräckligt mycket för att undvika brännskador.
• Öppna anslutningarna försiktigt så att oljan inte sprutar ut med kraft.
• Låt maskinen svalna helt innan du utför underhåll på motorn, avgasrö‐
ren, kylaren eller hydrauliken.
• Stanna alltid motorn när du ska tanka. Undvik stänk och att överfylla
tanken.
• Rök inte medan du tankar eller utför underhåll på bilbatteriet. Säker‐
ställ att inga gnistor kommer i närheten av bränsletanken eller bilbat‐
teriet. Ur bilbatteriet läcker brandfarliga gaser speciellt när det laddas.
• Läs avsnitt ”Användning av hjälpbatteri” under 5.3.4 s. 35, innan du an‐
vänder hjälpbatterierna vid start.
• Ställ inga metallföremål på batteriklämmorna.
• Förhindra kortslutning och gnistor, ta alltid först av batteriets minuska‐
bel och anslut alltid först pluskabeln.
• Håll första hjälpen‐utrustning och primärsläckare inom räckhåll.
• Öppna inte kylarens eller expansionskärlets kork innan vätskan har
svalnat. Öppna korken försiktigt och låt trycket långsamt jämnas ut.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Hydraulolja kan spruta ut i en nålvass, osynlig stråle som tränger in
under kläderna och in i huden och förorsakar allvarliga skador.
Sök aldrig efter läckor med bara händer. Använd t.ex. en kartongbit. An‐
vänd ansiktsskydd och skyddshandskar. Om olja tränger in i huden, upp‐
sök läkare omedelbart. Oljan kan förorsaka kallbrand, allvarlig inflam‐
mation och allergiska reaktioner.
• Batteriet och batterisyran innehåller tungmetaller. Kassera batterier
enligt gällande föreskrifter.
• Följ gällande lagstiftning och bestämmelser när du kasserar olja, kylar‐
vätskor, lösningsmedel, batterier och batterisyra.
• Använd skyddsmask och skyddsglas för att skydda andningsorgan och
ögon mot damm och andra partiklar.
• Kryp aldrig under maskinen förrän du har försäkrat dig om att den är
säkrad i upplyft läge. Använd ändamålsenliga stöd eller andra pålitliga
stödsystem.
• Kryp aldrig under upplyfta lastararmar om dessa inte är låsta på plats
med stöd.

2.4 Dekaler och skyltar
•
•
•
•
•

Följ anvisningarna på samtliga dekaler på maskinen.
Håll dekaler och skyltar rena och i läsbart skick.
Rengör dekalerna med tvål och vatten, torka av med mjukt tyg.
Byt ut skadade eller slitna dekaler.
Om du byter ut komponenter försedda med dekaler ska du sätta upp
en ny dekal på samma plats.
• Montera nya dekaler på ett torrt och rent underlag. Arbetstemperatur
minst +10 °C.
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3.0 MASKINENS KONSTRUKTION
Det är viktigt att känna till maskinens konstruktion för att kunna använ‐
da och underhålla den säkert och effektivt. I detta avsnitt förklaras ma‐
skinens konstruktion, d.v.s. huvudkomponenternas placering och namn.
Detaljerade bruks‐ och underhållsanvisningar finns i avsnitten 04 Styr‐
hytt och manöverdon, 05 Körning och användning och 06 Underhåll.
Den midjestyrda LM Trac 336 är en specialmaskin.
Bild5.

För effektiv drift bör föraren noga sätta sig in i maskinens funktionsprin‐
ciper. På grund av maskinens lätta vikt och relativt låga motoreffekt kan
arbetet inte utföras med hjälp av stor effekt, utan arbetsprestationerna
ska göras med hjälp av maskinens flera specialegenskaper. På så sätt
åstadkommer man kvantitativt och kvalitativt sett goda arbetsprestatio‐
ner.
LM Trac 336 består av basenheter, vilket gör det snabbt och enkelt att
utföra service‐ och reparationsåtgärder.
Kraftkällan är en Perkins 403D‐ 15T‐dieselmotor som bildar en helhet
tillsammans med de anslutna pumparna för kör‐, arbets‐ och styrhy‐
drauliken. Helheten är ansluten till chassit med gummikuddar, vilket gör
att motorns vibrationer inte överförs på chassit och inte orsakar störan‐
de buller och vibrationer. Också säkerhetshytten är monterad på chassit
med gummikuddar för att minimera bullerolägenheterna.
Arbetsredskapen monteras på redskapsfästen framme på maskinen, till
exempel på A‐ramen. Bränsle‐ och hydraulikoljetankarna bildar en del
av den bakre ramen. Batteriet finns på den främre delen av den bakre
ramen.
LM Trac 336 Effektiv drift av maskinen kräver att föraren förstår princi‐
pen för maskinens körautomatik.
Körtransmissionen är helhydraulisk, vilket möjliggör mycket flexibel kör‐
ning framåt/bakåt. Kopplings‐, broms‐ och växelfunktionerna med tradi‐
tionell mekanisk kraftöverföring manövreras med körpedalen.
Man kan välja mellan två olika driftsystem med antingen så kallad dub‐
belverkande eller enkelverkande körpedal.
I systemet med dubbelverkande körpedal sköter körpedalen kopplings‐
och bromsfunktionerna samt funktionen för ändring av körriktning med
traditionell mekanisk kraftöverföring.
När man trycker på pedalen med fotdynan rör sig maskinen FRAMÅT.
När man trycker på den med hälen
rör sig maskinen BAKÅT.
Körpedalens läge styr körhastigheten och ‐riktningen genom att reglera
mängden olja till navmotorn. Motorns varvtal regleras med en separat
handgas. I praktiken justeras motorns varvtal med hjälp av handgasen,
medan körpedalen används för att välja körriktning och körhastighet.
När man släpper körpedalen bromsar maskinen automatiskt med hjälp
av den hydrostatiska kraftöverföringen både när man kör framåt och när
man backar.
I systemet med enkelverkande körpedal sköter körpedalen samtidigt
kopplings‐ och bromsfunktionerna med traditionell mekanisk kraftöver‐
föring, justeringen av motorns varvtal och justeringen av körhastighe‐
ten. Körriktningen väljs med en separat trelägesbrytare som finns på
armstödet.
När man trycker ned körpedalen stiger motorns varvtal samtidigt som
körhastigheten ökar. Körautomatiken ser till att motorn alltid går på
bästa möjliga vridmomentområde, vilket minimerar bränsleförbrukning‐
en.
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När man släpper körpedalen saktas körhastigheten ned eftersom den
hydrostatiska kraftöverföringen bromsar maskinen. Om man släpper pe‐
dalen snabbt, stannar maskinen tvärt.
Maskinen har också en separat bromspedal, som vanligtvis endast be‐
höver användas för att hålla maskinen stilla, till exempel på sluttande
underlag.
”LM Trac 336‐maskinens hastighetsområden:
Snabb 0–35 km/h
Långsam 0–17,5 km/h
Backning: 0–17,5 km/h
Dieselmotorn driver en axialkolvpump med variabel volym som matar
olja till tvåhastighetsmotorerna på hjulnavarna.
Körhastigheten kan regleras steglöst inom det valda hastighetsområdet.
Maskinen har fyrhjulsdrift både när man kör framåt och när man backar.
Navmotorerna är seriekopplade, vilket ger maximal driftförmåga. Maski‐
nen har ingen separat differentialspärr.
Arbetshydraulikens realisering skiljer sig också från traditionell mekanisk
drift. LM Trac 336‐basmaskinen överför drivkraften hydrauliskt till red‐
skapen. Kraftkällan är en kugghjulspump med fast deplacement.
Maskinens styrmekanism är en hydrostatisk midjestyrning. Styrningen
fungerar även när motorn är av, men är då relativt tung. Systemet be‐
står av en separat pump för styrhydrauliken, styrväxel (orbitrol) samt
styrcylinder.
På maskinens navmotorer finns lamellbromsar i oljebad. Dessa fungerar
som parkeringsbroms, som kopplas alltid då motorn är av (negativ
broms). Parkeringsbromsen kan även kopplas med en separat elektrisk
avbrytare när motorn är igång.
Under körning ger maskinens helhydrauliska körtransmission en
bromseffekt när man släpper körpedalen eller lättar på den. Gasen ska
lättas försiktigt eftersom maskinen bromsar kraftigt om man släpper
körpedalen tvärt.

3.1 Huvudkomponenterna och yttre utrustning
Bild6.

1. Styrhytt
4. Arbetsredskapets blinker
7. Servicelucka (bl.a. tankning)
10. Främre lyftredskap/redskapsfäste

12

2. Främre arbetsstrålkastare
5. Motorplåt/flak
8. Navmotorer (4 st.)
11. Blinker och strålkastare
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Bild7.

1. Huvudströmbrytare

2. Batteri (under skyddskåpa)

3. Kontrollglas för hydraulolja

4. Serviceluckans regel

5. Kylarens servicelucka

6. Dragkrok/bakre redskapsfäste

7. Eluttag

8. Bakre arbetsstrålkastare

9. Bakstrålkastare

Batteriet är underhållsfritt och kräver ingen speciell service. Kontrollera
ändå att batterikablarna är ordentligt fästa och att kabelskorna och bat‐
teriets utsida är rena. Se till att batteriet sitter ordentligt fast.
Huvudströmbrytaren (4) och stickdosan för hjälpspänning (5) ligger på
maskinens vänstra sida framför bakhjulet.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Koppla inte från huvudströmbrytaren när motorn är igång!
Med huvudströmbrytaren kan man koppla från strömförsörjningen mel‐
lan batteri och maskin.
Stickdosan för hjälpspänning och mellankabeln kan skaffas som extra ut‐
rustning och de möjliggör tillförsel och uttag av hjälpspänning pålitligt
och enkelt.

3.1.1 Främre lyftredskap och snabbfäste
Din maskin har antingen version A eller B av A‐ramen eller trepunktsfäs‐
te C, beroende på vad du har valt till den.
Bild8.

1. Lyftcylindrar
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3.1.2 Hydraulpumpar

Bild9.

1. Styrhydraulikens pump

2. Arbetshydraulikens pump

3. Körhydraulikens pump

3.2 Styrhytt från insidan
Bild10.

1. Multifunktionsbrytare
2. Styrratt
4. Brytarpanel
5. Pedaler
7. Hydraulikens manöverspakar
8. Inställning av rattstång
(joystick)
10. Spelare
11. Styrhyttsbelysning
13. Förarstol och justering av förarstol

3. Mätarpanel
6. Höger sidopanel
9. Backspegel
12. Höger armstöd

3.2.1 Elcentral
Bild11.

Elcentralen (1), säkringarna och reläerna finns under förarstolen.
► Öppna fästskruvarna (2) och vänd upp sätet.
KOM IHÅG att fästa och dra åt sätets båda originalskruvar innan du kör
maskinen igen.
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3.3 Hydraulikanslutningar (beroende på utrustningen på din maskin)
Bild12.

1. Motorhydraulik (medsols)
3. Cylinderhydraulik 1 (2 x 3/8" anslutning)
5. Tanklinje, hydraulikens returlinje

2. Motorhydraulik (motsols)
4. Cylinderhydraulik 2 (2 x 3/8" anslutning)

3.4 Bränsletank och behållare för spolarvätska
Bild13.

1. Servicelucka
4. Kylarsystemets expansionskärl
7. Kylargrill

2. Serviceluckans regel
5. Behållare för spolarvätska

3. Bränsletankskork
6. Ringsprint

Serviceluckan till LM 336 finns på maskinens vänstra bakhörn. Öppna
luckan (1) genom att vrida och lyfta på regeln (2). Bakom luckan finns
bränsletankslocket, kylarsystemets expansionskärl och behållare för
spolarvätska.
För att rengöra kylaren, ta av ringsprinten (3) och öppna kylargrillen (6).

Huomaa!

Notera!

Note!

Rikta inte en kraftig tryckstråle mot kylarcellen.

Ver. 21.2.2013

03 Maskinens konstruktion

15

LM 336

Manual
3.5 Motorplåt/‐flak

Bild14.

På motorplåten med hydraultipp kan till exempel en vattentank eller
andra tankar monteras. Motorplåten kan även användas som flak för
transport av olika redskap eller till exempel sand. Flakets lastkapaci‐
tet bör beaktas vid lastning. Lastkapaciteten beror på bakaxelns bä‐
righet.
Under körning ska man beakta massan av arbetsredskap, material el‐
ler tank som monterats på motorplåten. Maskinens tyngdpunkt flyt‐
tas klart högre upp då det finns last på flaket. Beakta detta särskilt i
kurvor och på sluttande underlag, eftersom ju högre tyngdpunkten
ligger, desto instabilare är maskinen (den välter lättare).

Varoitus!

Varning!

Warning!

Motorplåten får inte överbelastas.

3.5.1 Motorrummet
Bild15.

1. Kylarvätska

2. Bränsletank (40 liter)

3. Motorolja

4. Kontroll av motorolja (oljesticka)

5. Hydraulikens sugfilter

6. Påfyllning av hydraulolja

7. Generatorrem

8. Luftfilter

Varoitus!

Varning!

Warning!

Öppna aldrig kylarlocket när motorn är igång!

Vänta tills motorn svalnat tillräckligt mycket (systemet är tryckfritt) och
öppna därefter locket försiktigt! Fyll vid behov på kylarvätska i expan‐
sionskärlet.
Het vätska som sprutar ut med högt tryck orsakar svåra brännskador.
Ytan på den kalla kylarvätskan ska stiga över cellen. Kontrollera kylar‐
vätskans köldhärdighet varje höst.
Se närmare anvisningar i avsnittet 06 Underhåll.
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4.0 STYRHYTT OCH MANÖVERDON
4.1 Dörrar, lås
Bild16.

Dörren (vänster) öppnar man utifrån genom att trycka på öppningsknap‐
pen (1) och dra i handtaget (2). Dörren kan låsas med nyckel.
Obs! Höger dörr är nödutgång och kan endast öppnas från insidan.
Bild17.

Dörrarna öppnar man inifrån genom att lyfta upp spaken (1).

4.2 Manöverdon
Bild18.

1. Rattstångens låsskruv
4. Mätarpanel

2. Multifunktionsbrytare
5. Rattstångens brytarpanel

3. Strömlås
6. Hydraulikens joysticks

4.3 Multifunktionsbrytare
Bild19.

1.Ljudsignal, tryck på knappen.
2. Vindrutespolare, tryck på ringen.
3. Vindrutetorkare, vrid på hylsan.
4. Höger blinker, vänd upp.
5. Vänster blinker, vänd upp.
6. Halv‐/helljus;
‐ helljus, tryck spaken framåt.
‐ halvljus, dra spaken bakåt.
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4.4 Mätarpanel

Bild20.

1. Hastighetsmätare
4. Signallampa för
parkeringsljus
7. Används inte
10. Signallampa för
hydraulikens returfilter
13. Varningslampa för
motoröverhettning

2. Bränslemätare
5. Används inte

3. Motortemperaturmätare
6. Signallampa för blinkers

8. Signallampa för helljus
11. Drifttidsmätare

9. Signallampa för glödning
12. Signallampa för
parkeringsbroms
14. Varningslampa för oljetrycket i motorn 15. Signallampa för laddning

1. Varvtalsmätaren anger motorns varvtal (varv/min.). Mätartalet multiplice‐
ras med 100, till exempel 35 = 3 500 varv/min.
2. Bränslemätaren anger återstående bränslemängd i bränsletanken. När visa‐
ren är på det röda området, finns det cirka sju liter bränsle kvar.
3. Motortemperaturmätaren anger temperaturen i motorns kylvätska.

Drifttemperaturen är normal då visaren är på det gröna området. Om vi‐
saren går över till det röda området är motorn överhettad och varnings‐
lampan (13) tänds. Sätt motorn omedelbart på tomgång och låt motorn
svalna ett tag. Stäng av motorn och utred och åtgärda orsaken till över‐
hettningen innan du fortsätter arbetet.
Drifttemperaturen är för låg när visaren är på det blå området. Låt mo‐
torn komma upp till normal (grön) drifttemperatur innan du belastar
den hårt.
I mycket kalla eller varma förhållanden måste man eventuellt byta ut
termostaten så att den lämpar sig för förhållandena.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parkeringsljusets signallampa (grön) tänds när parkeringsljuset är på.
Används inte
Signallampan lyser när vänster eller höger blinker är på.
Används inte
Helljusens signallampa (grön) tänds när helljuset är på.
Glödgningens signallampa (gul) tänds när motorn glödgas före start.

Huomaa!

Notera!

Note!

OBS! Glödgningen slocknar inte automatiskt. Föraren avgör utifrån
utomhustemperaturen hur länge motorn glödgas.
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Bild21.

10. Signallampan (röd) för hydraulikens returfilter tänds när returfiltern håller
på att igensättas. Stäng av motorn och byt ut returfiltret.
11. Drifttidsmätaren anger motorns totala drifttid (hur länge motorn har varit
igång), till exempel för planering av den regelbundna servicen. Mätartalen är
timmar och tiondelstimmar.
12. Parkeringsbromsens röda signallampa tänds när parkeringsbromsen är
påkopplad.
13. Varningslampan för motoröverhettning (röd) tänds om motorns drifttempe‐
ratur stiger för högt. Se avsnitt 3.
14. Varningslampan för motorns oljetryck (röd) tänds om oljetrycket är för lågt.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Stäng omedelbart av motorn. Utred och åtgärda orsaken till att varnings‐
lampan tändes (fel i givaren eller störning i smörjsystemet) innan du star‐
tar om motorn.
15. Laddningens signallampa (röd) tänds när strömmen kopplas på och den ska
slockna när motorn har startats.

Varningslampan tänds om laddningsspänningen sjunker för lågt när mo‐
torn är igång. Stäng av motorn. Utred och åtgärda orsaken till störning‐
en innan du fortsätter arbetet.

4.5 Rattstångens brytarpanel
Avbrytarnas signallampor tänds för att visa att de är på.
Bild22.

1. Strålkastarbrytare; trelägesbrytare:
OFF/Parkeringsljus på/Strålkastare på
4. Brytare för nödblinker (hazard):
ON/OFF‐avbrytare

2. Brytare för arbetsredskapets blinker: 3. Brytare för främre
ON/OFF‐brytare
arbetsstrålkastare:
ON/OFF‐avbrytare
5. Väljaromkopplare för
6. Brytare för
hastighetsområde*;
parkeringsbroms;
tvålägesbrytare: snabb (hare)/långsam
ON/OFF‐avbrytare
(sköldpadda)

*Hastighetsområdet får endast väljas när maskinen står stilla.
Ver. 21.2.2013
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4.6 Höger armstöd och sidopanel.

Bild23.

1. Sidopanelens brytare
4. Armstöd
7. Mugghållare

2. Joysticks
3. Handgas
5. Armstödets låsspak
6. Värmeaggregatets ventiler
8. Styrhyttens värmeregulator. Röd > varmt, blå> kallt.

4.6.1 Sidopanel
Bild24.

1. Handgas eller inställning av vinkel.
2. Ledig
3. Brytare för motorhydrauliken, fram
(+ byte av arbetsredskapets rotationsriktning).
4. Ledig
5. Brytare för bakre arbetsstrålkastare
6. Brytare för sätes‐/spegelvärmare
7. Väljaromkopplare för den bakre hydrauliken (tippning)
8. Brytare för värmeaggregatets/luftkonditioneringens fläkt
9. Brytare för luftkonditioneringen (tilläggsutrustning):
10. Brytare för motorhydraulik, bak
11. Varningslampa, centrallarm (orange)
12. Reglage för luftkonditioneringen (tilläggsutrustning):

Huomaa!

Notera!

Note!

Brytarnas placering och antal kan variera beroende på maskinens
utrustning.
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4.7 Symbolerna och deras betydelse

Huomaa!

Notera!

Note!

Beror på utrustningen på din maskin!
Lär dig symbolerna för din maskin och deras betydelse så går det smidigt
att använda maskinen.
I olika maskiner kan betydelsen av symbolerna med anknytning till hy‐
drauliken variera något. Detta beror på att olika maskiner har olika ut‐
rustning och olika funktioner.
Avbrytare för varningsblinkrar
Maskinens samtliga blinkers börjar blinka då brytarens nedre del trycks in. Bry‐
tarens signallampa blinkar i takt med blinkrarna.

Avbrytare för parkeringsljus och strålkastare
Avbrytaren har tre lägen:
1. Övre delen intryckt: ingen belysning
2. Mittläge: parkeringsljusen på
3. Nedre delen intryckt: strålkastarna på. Växling mellan halv‐ och helljus sker
med joystickbrytaren på rattstången.
Parkeringsljuset fungerar även om strömmen är av. Koppla alltid från strålkas‐
tarna innan du stannar motorn.

Avbrytare för främre arbetsstrålkastare
De främre arbetsstrålkastarna tänds då brytarens nedre del trycks in. Brytarens
signallampa lyser när de främre arbetsstrålkastarna är på.

Avbrytare för bakre arbetsstrålkastare.
De bakre arbetsstrålkastarna tänds när brytarens nedre del trycks in. Brytarens
signallampa lyser när de bakre arbetsstrålkastarna är på.

Avbrytare för främre takblinker (om det finns).
Takblinkern börjar blinka när brytarens nedre del trycks in. Brytarens signallam‐
pa lyser när takblinkern är på.

Avbrytare för bakre takblinker (om det finns).
Takblinkern börjar blinka när avbrytarens nedre del trycks in. Brytarens signal‐
lampa lyser när takblinkern är på.

Temperaturmätare för hydraulolja
Mätaren anger hydrauloljans temperatur. Normal temperatur under drift är
cirka 80 °C.

Signallampa för laddning
Signallampan tänds vid fel i laddningssystemet. Lampan lyser när strömmen är
påkopplad och släcks när motorn har startats. Om lampan tänds under körning
ska du utreda orsaken.

Signallampa för glödning
Lampan lyser när den automatiska glödningen är på. Se 5.3.2 Starta motorn si‐
da 31.

Signallampa för motorns oljetryck
Signallampan tänds om motorns oljetryck sjunker för lågt. Lampan lyser när
strömmen är påkopplad och släcks när motorn har startats. Om lampan tänds
under körning ska du kontrollera motoroljan.

Signallampa för helljus
Den blå signallampan lyser när helljusen är på. Växling mellan halv‐ och helljus
sker med joystickavbrytaren på rattaxeln.
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Signallampa för backning
Lampan lyser när man BACKAR.

Signallampa för körning framåt
Lampan lyser när maskinen körs FRAMÅT.

Signallampa för blinkrar
Signallampan lyser när vänster eller höger blinker är påkopplad. Blinkrarna an‐
vänds via joystickavbrytaren på rattaxeln.

Signallampa för tryckfilter
Signallampan tänds om körhydraulikens tryckfilter stockas. Byt OMEDELBART
ut filtret!

Signallampa för returfilter
Signallampan tänds om arbetshydraulikens returfilter igensätts.
Byt OMEDELBART ut filtret!

Signallampa för bromskretsens tryck
Signallampan tänds om trycket i bromskretsen sjunker för lågt. Utred och åtgär‐
da orsaken till det låga trycket innan du fortsätter arbetet med maskinen.

Signallampa för kylarvätska
Signallampan tänds om motortemperaturen stiger för högt. Om lampan tänds
under körning ska du kontrollera motortemperaturen på temperaturmätaren
(7). Utred och åtgärda orsaken till överhettningen innan du fortsätter arbetet
med maskinen.

Avbrytare för differentialspärr
Med avbrytaren kopplas differentialspärren på maskinens framaxel på och av.
Kör så rakt som möjligt när spärren är påkopplad och undvik tvära svängningar.
Vi rekommenderar att spärren inte används vid hastigheter över 10 km/h. Bry‐
tarens signallampa lyser när differentialspärren är påkopplad.

PROGRAM Lätt/tung körning
Avbrytare för byte av körprogram.
Ytterligare anvisningar finns i avsnitt 5.8 Hydraulmotordrivna arbetsredskap si‐
da 36.

Avbrytare för parkeringsbroms
Parkeringsbromsen kopplas med fjäderkraft och frigörs med hydraultryck.
Bromsen är alltid påkopplad när motorn är av. Brytarens signallampa tänds när
parkeringsbromsen är påkopplad. Koppla alltid på parkeringsbromsen innan du
stannar motorn.

Strömuttag
Strömuttaget är av plug in‐typ och det kan användas till exempel till att ladda
mobiltelefonen. Största tillåtna strömförbrukning är 10 A när takblinkern är
frånkopplad.

Strömbrytare för frontredskap
Med avbrytaren kopplas strömmen till strömuttaget på maskinens lastararmar.
Strömmen bryts när brytaren släpps. Brytarens signallampa lyser när ström‐
men är påkopplad.

Avbrytare för frontredskapets låsning
Frontredskapets låsning öppnas och låses genom att man håller avbrytarens
nedre del nedtryckt och använder samtidigt cylinderhydraulikens reglage.

Avbrytare för lastararmarnas fjädring
Med avbrytaren kopplas lastararmarnas fjädring på och av. Lastararmarnas
fjädring ger bättre köregenskaper vid transportkörning då ett tungt redskap är
kopplat till lastararmarna. Fjädringen ska vara frånkopplad under arbete.
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Huomaa!

Notera!

Note!

I olika maskiner kan betydelsen av symbolerna med anknytning till
hydrauliken variera något. Detta beror på att olika maskiner har olika
utrustning och olika funktioner.
Avbrytare för bakmonterat lyftredskap
Med avbrytaren manövreras det bakmonterade lyftredskapet. Det bakmonte‐
rade lyftredskapet kan inte lyftas när flytläget är påkopplat.

Avbrytare för flytläge av bakmonterat lyftredskap
Med avbrytaren kopplas flytläget av maskinens bakmonterade lyftredskap på
och av. Koppla alltid från flytläget innan du lyfter upp det bakmonterade lyft‐
redskapet. Brytarens signallampa lyser när flytläget är påkopplat.

Brytare för motorhydraulik, bak
ON/OFF‐brytare. Med brytaren kopplas den bakre motorhydrauliken på och av.

Brytare för motorhydraulik, fram
trelägesbrytare, ON/OFF/ON. Motorhydraulikdriften kan roteras i två riktningar
beroende på brytarens läge. I mittläget är motorhydraulikdriften AV (OFF).

.Hydraulikens väljaromkopplare, bak
ON/OFF‐avbrytare. Med brytaren används redskap som är monterade på den
bakre cylinderhydrauliken (t.ex. flakets tippfunktion = öppning av motorplå‐
ten).

Brytare för bakre cylinderhydraulik
Med brytaren styrs oljeflödet till cylinderhydraulikens snabbkopplingar på ma‐
skinens bakdel.

Strömbrytare 1 för bakmonterat arbetsredskap
Med avbrytaren kopplas strömmen till det första strömuttaget på maskinens
bakdel. Strömmen bryts när avbrytaren släpps.

Strömbrytare 2 för bakmonterat arbetsredskap
Med avbrytaren kopplas strömmen till det andra strömuttaget på maskinens
bakdel. Strömmen bryts när avbrytaren släpps.

Strömlås
Strömlåsets funktion förklaras mer detaljerat i avsnitt ”Motorns användning”.

Brytare för värmeaggregatets fläkt
Fläktavbrytaren har fyra lägen:
0) Av (OFF)
1) Hastighet I
2) Hastighet II
3) Hastighet III
Den högsta hastigheten är avsedd för att snabbt värma upp styrhytten och av‐
frosta vindrutan. Den lägsta hastigheten används vanligen samtidigt med luft‐
konditioneringen för att minska känslan av drag.

Reglage för värmeaggregat
Med reglaget regleras vattenmängden som kommer in i värmeaggregatets cell.
När reglaget vrids medurs stiger temperaturen och när det vrids hela vägen
moturs stängs vätskecirkulationen till värmeaggregatets cell.
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Reglage för luftkonditioneringen
Med reglaget styrs luftkonditioneringens effekt. Använd inte luftkonditione‐
ringen på alltför hög effekt för att undvika förkylningssymtom.

Avbrytare för luftkonditionering
Med avbrytaren kopplas luftkonditioneringen på och av. Luftkonditioneringen
fungerar endast när fläkten är på. Rikta luftkonditioneringens ventiler i styrhyt‐
ten så att luftströmmen riktas uppåt och bort från föraren.

Avbrytare för sätes‐/spegelvärmaren
Med den här brytaren kopplas både sätesvärmaren och ytterspeglarnas värma‐
re på och av. Brytarens signallampa lyser när värmaren är påkopplad. Koppla
alltid från värmaren när den inte längre behövs.

Avbrytare för bakrutans torkare/spolare
Avbrytaren har tre lägen:
0) Av (OFF)
1) Bakrutetorkare på
2) Bakrutspolare på.
Brytaren återgår till läge 1 när den släpps (fjäder).

Avbrytare för centralsmörjning
Centralsmörjningens funktion förklaras närmare i denna manual och i instruk‐
tionsboken som följer med aggregatet.

4.8 Armstöd, joysticks och pedaler
Bild25.

Joystickens rörelser:
1. Sänkning av lyftredskapet.
2. Lyft av lyftredskapet.
3. Cylinderhydraulikens funktioner.

• Hydraulikcylindrar som anslutits till maskinen (max. 3 st.) styrs med
dessa joysticks.
4. Väljaromkopplare för körriktning; FRAM/FRI/BAK (maskin med två pedaler).
5. Brytare för flytläge av frontmonterat lyftredskap (tilläggsutrustning)

6, 7, 8 och 9 används inte.
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4.9 Pedaler
Maskinen har beroende på vald utrustning antingen en pedal (1) som
används både när man kör framåt och när man backar
Bild26.

Bild27.

eller två pedaler, varav den ena är bromspedal (1) och den andra
gaspedal (2). I maskiner med två pedaler väljs körriktning med brytare
(4) Bild25.

4.9.1 Radio
Bild28.

Radion finns på takpanelen på höger sida av föraren. Med radion följer
en egen bruksanvisning.
Hyttbelysning
Hyttbelysningen finns ovanpå dörren på höger sida. Brytaren finns vid
lampan. Kom ihåg att släcka hyttbelysningen innan du lämnar hytten.

4.9.2 Värmeaggregatets ventiler
Bild29.

Fläktventiler
I styrhytten finns fläktventiler för värmen och luftkonditioneringen. Ven‐
tilerna och ventillocken kan vändas till önskad position. Ventilerna kan
även stängas.
Recirkulationsventil
Bild30.

Recirkulationsventilen (1) finns på höger sida av förarens benutrymme.
Vanligtvis ska du hålla recirkulationsventilen stängd. Öppna ventilen om
du vill snabbt värma upp styrhytten. Då cirkulerar samma inomhusluft
via värmaren och styrhytten värms upp effektivare.
Ventilen ska alltid hållas öppen när man använder luftkonditioneringen.
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4.9.3 Nödutgång

Huomaa!

Notera!

Note!

Höger dörr är nödutgång. Montera inte utrustning som försvårar
utrymningen framför dörren.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Nödutgången ska alltid vara i gott användningsskick.
?
?
?

Nödutgången får inte blockeras med föremål utan den ska alltid vara
hinderfri.
Montera ingen utrustning på detta område (varken in‐ eller utvändigt).
Nödutgångens kanter får inte ha utstickande delar som kläderna kan fastna i
vid utrymning.

4.10 Blinker för arbetsredskap
Bild31.

Arbetsredskapets blinker (A) kan tas loss från skaftet genom att lossa
vingskruvmuttern (B) eller vändas ned genom att lossa fästskruven (C).

Huomaa!

Notera!

Note!

Använd arbetsredskapets blinker enligt föreskrifterna i vägtrafiklagen.
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5.0 KÖRNING OCH ANVÄNDNING
5.1 Allmänt
• Iaktta säkra arbetsrutiner och följ manualens anvisningar gällande sä‐
kerhet och användning.
• Kör aldrig med en maskin som inte är i vederbörligt skick. Kontrollera
alltid före körning att belysning, signallampor, mätinstrument och ma‐
növerdon är i felfritt skick och att de också fungerar under körning.
• Utför alla serviceåtgärder i rätt tid och i enlighet med manualens in‐
struktioner.
• Läs avsnitten ”Varning” och ”Observera” noga innan du använder ma‐
skinen.
• Lär dig använda manöverdonen samt maskinens och arbetsredskapets
funktion innan du använder maskinen.
• Utför de dagliga underhållsåtgärderna enligt serviceprogrammet.

5.1.1 Inkörning av en ny maskin
Det finns skäl till att fästa uppmärksamhet på inkörningen av en ny ma‐
skin, eftersom inkörningen påverkar maskinens hållbarhet i fortsättning‐
en. I början av inkörningen ska du belasta maskinen lätt och omväxlan‐
de. En flexibel användning och omväxlande belastning hjälper till att
”köra in” motorn och maskinens olika rörliga delar.
Bild 1.
►
►
►
►
►

Värm upp motor och hydraulik före belastning.
Låt inte motorn gå på tomgång eller på full effekt längre än fem (5) minuter.
Undvik jämna varvtal.
Undvik snabba inbromsningar och byten av körriktning.
Utför den första servicen efter 50 drifttimmar enligt manualens anvisningar.

Huomaa!

Notera!

Note!

Håll ett öga på motorns oljetryck och temperatur under körning.
Kontrollera regelbundet mängden kylarvätska och motorolja.
Kontrollera också skruvarnas och muttrarnas åtdragning och
slangarnas monteringar samt eventuella skavningar (hjul,
avgassamlare, axlar, vätskeslangar o.s.v.). Dra åt vid behov.

5.2 Inledande åtgärder
5.2.1 Kontroller innan start av maskinen
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
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Gå ett varv runt maskinen och utför visuell kontroll av eventuella skador,
läckor (olja/vätska) och slitage.
Kontrollera motoroljans nivå.
Kontrollera kylarvätskans nivå.
Rengör grill och kylare.
Tanka vid behov.
Kontrollera hydrauloljans nivå.
Rengör luftfiltrets dammficka.
Kontrollera funktionen av alla signallampor och drifttidsmätarens mätarställ‐
ning.
Kontrollera körljusens funktion.
Kontrollera däckens skick och lufttryck åtminstone okulärt.
Kontrollera förarhyttens skick.
Kontrollera skicket på alla dekaler.
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5.2.2 Bränsletyper

Bild32.

Bränsletanken fylls genom öppningen bakom serviceluckan till
vänster på maskinens bakre hörn. Motorplåten/flaket behöver inte
öppnas/tippas när man tankar.
Eldningsolja får inte användas som motorbränsle. Ifall man använ‐
der skattefritt bränsle bör det vara avsett för motorbruk.
I maskinen kan även dieselolja användas.
Använd bränsle av sommar‐ eller vinterkvalitet beroende på för‐
hållandena.
I tabellen finns exempel på godkända skattefria bränslen:
Tabell: 13

Leverantör

Bränsletyp

Tempera Green (som‐
mar‐/vinterkvalitet)
Tempera 5G

Fortum

Tempera 3G

Thermo City (sommar‐
kvalitet)
Thermo City (vinter‐
kvalitet)

Shell

Thermo City Premium (sommarkvalitet)

Essoheat LS

Esso
Essolene LS

Hilight Motor (som‐
markvalitet)

Teboil
Hilight Motor (vinterkvalitet)

Info!
Bränsletanken har ett övertryck på 0,35 bar.

5.2.3 Inställning av förarstol

Huomaa!

Notera!

Note!

Ställ in förarstolen innan du startar motorn!
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Standardsäte
Bild33.

Tabell: 14

1. Inställning av förarstolens
avstånd. Dra i spaken (1) och skjut
sätet framåt eller bakåt.

2. Inställning av fjädringen.
Vrid på reglaget (2) för att ställa in
fjädringen.

3. Inställning av ryggstödets lutning.
Dra i spaken (3) och ställ in
ryggstödets lutning.

5.2.4 Inställning av armstöd, speglar och rattstång
Bild34.

Gör följande inställningar innan du kör:
Ställ in höger armstöd
Genom att lossa justerskruven (1) kan du steglöst ställa in höjden, av‐
ståndet och lutningen på höger armstöd.
Kom ihåg att dra åt låsspaken.
Ställ in speglarna
Ställ in yttre och inre speglar innan du kör.
Inställning av rattstång
Bild35.

Ställ in rattstångens lutningsvinkel genom att lossa låsspaken (1) på
rattstångens vänstra sida. Så får du manöverdonen på rattstången på lagom
avstånd. Detta ska tillsammans med justering av sätet ge dig rätt och
ergonomisk ställning när du kör.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Ställ aldrig in rattstången när maskinen rör sig!
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5.2.5 Inställning av temperaturen i styrhytten
Temperaturreglaget (A) finns på panelen till höger om föraren.

Bild36.

Ställ in lagom temperatur i styrhytten när motortemperaturen är normal
genom att vrida på reglaget (A);
röd = varm
blå = kall

5.3 Starta motorn

Huomaa!

Notera!

Note!

Läs alla säkerhetsföreskrifter!
Läs alla säkerhetsdekaler!
Använd inte motorn i slutna utrymmen!
Glödgningen är inte automatisk!
Starta motorn endast från förarstolen!
Använd inte startmotorn längre än 30 sekunder åt gången. Om motorn
inte startar inom 30 sekunder, vänta två minuter före nästa försök.
Se avsnitt 5.3.2 på sida 31.

5.3.1 Startspärr
Bild37.

Info!
Maskinen har startspärr. Motorn startar inte om brytaren för
parkeringsbromsen (A) inte är i ON‐läge och motorhydraulikens brytare
(B) i OFF‐läge!
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5.3.2 Starta motorn
Bild38.

Strömlåsets positioner:
P.
Används inte.
O. Ström av.
I.
Ström på.
II.
Glödgning.
III. Start (START).
1. Se till att parkeringsbromsen är i ON‐läge.
2. Se till att motorhydraulikens avbrytare är i OFF‐läge.
3. Säkerställ att alla manöverdon är i friläge eller frånkopplade.

Bild39.

4. Koppla på huvudströmbrytaren. (A)
5. Koppla på strömmen. Startlåsets läge I.
6. Kontrollera att följande varningslampor tänds:

• Motorns oljetryck.
• Laddning.
• Parkeringsbroms.
7. Vrid strömlåset till glödgningsläge II.

• Signallampan för glödning tänds.

Huomaa!

Notera!

Note!

Du bestämmer hur länge glödgningen är på! Glödgningen är inte
automatisk!
Glödgningen och glödgningens signallampa slocknar inte förrän du själv
slutför glödgningen!
Glödgningstiden beror på temperaturen. Om motorn är varm kan det
räcka med några sekunders glödgning, om den är mycket kall kan det
behövas 20–30 sekunder.

Huomaa!

Notera!

Note!

Glödpropparna kan skadas om du glödgar för länge!
8. Vrid startnyckeln i startläge (START) och ta ut nyckeln ur låset när motorn
har startat. Om motorn inte startar inom en rimlig tid (1–20 sekunder),
glödga på nytt en lite längre tid och starta motorn.
9. Säkerställ att signallamporna för motorns oljetryck och laddning slocknar
när motorn har startat. Om någon signallampa inte slocknar, stanna motorn
och utred orsaken.
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5.3.3 Extra motorvärmare

Under kalla årstider rekommenderar vi att man använder motorvärmare
eller annan tilläggsvärmare.
Koppla på värmaren i tillräckligt god tid innan motorn ska startas. När
man använder värmare minskar slitaget på motorn vid kallstart och ock‐
så hytten blir snabbare varm.

Huomaa!

Notera!

Note!

Användning av eter som starthjälp är absolut förbjudet under alla
omständigheter.

5.3.4 Användning av hjälpbatteri

Varoitus!

Varning!

Warning!

Batterigaserna är explosiva. Rök inte och säkerställ att gnistor och
öppen eld inte kommer i närheten av batteriet.

Huomaa!

Notera!

Note!

Försök inte starta med hjälpbatteri om maskinens eget batteri är
fruset. Följ noggrant givna anvisningar.
Ge hjälpspänning med startkablar direkt från batteriet på en annan maskin
enligt följande:
1. Kör den andra maskinen så nära redskapsbäraren att kablarnas
längd räcker till att ansluta dem. MASKINERNA FÅR INTE VIDRÖRA
VARANDRA.
2. Alla manöverorgan i båda maskinerna ska vara i friläge.
3. Använd skyddsglasögon och gummihandskar.
4. Anslut hjälpbatteriets pluspol och pluspolen på redskapsbärarens batteri
med den röda startkabeln.
5. Anslut den svarta startkabeln till hjälpbatteriets minuspol.
6. Anslut den svarta kabelns andra ända till redskapsbärarens ram.
7. Koppla på huvudströmbrytaren.
8. Starta motorn på den maskin som du tar hjälpspänning från och låt den gå
2–5 minuter.
9. Starta motorn.
10. Lösgör startkablarna i motsatt ordning (6, 5 och 4).

5.4 Tomgång för uppvärmning
Gör följande när motorn är igång men innan du påbörjar arbetet:
1.

Låt motorn gå på tomgång på höga varvtal i normal temperatur ungefär två
minuter, vid kallt väder (vinterförhållanden) ungefär fem minuter.
2. Lyft och sänk lyftredskapet en gång vid kallt väder?
3. Kör inte och arbeta inte med maskinen innan motorn är tillräckligt varm,
det vill säga när den går jämnt och hydrauliken fungerar normalt.
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5.5 Reglera motorns varvtal med handgasen
Bild40.

Reglera motorns varvtal genom att trycka på knappen mitt på reglaget (1) och
dra reglaget utåt. Finjustera genom att vrida på reglagets ring.

5.6 Stanna motorn

Huomaa!

Notera!

Note!

Sänk alltid ner alla redskap och koppla på parkeringsbromsen innan
du stannar motorn.
1. Kör maskinen till ett plant och hårt underlag.
2. Sänk ner alla arbetsredskap och koppla på parkeringsbromsen.
3. Låt motorn gå på tomgång och ställ alla manöverorgan i friläge eller koppla
från dem.
4. Låt motorn gå på tomgång några minuter så att temperaturen jämnas ut
och motorn svalnar.
5. Vrid startnyckeln i O‐läge och ta ut nyckeln ur låset.
6. Koppla från huvudströmbrytaren och placera nyckeln i hytten.
7. Lås hyttdörren innan du lämnar maskinen.

5.7 Körning
LM 336‐redskapsbäraren är beroende på ditt val utrustad med antingen
dubbelverkande eller enkelverkande körpedal.

5.7.1 Enkelverkande körpedal
Bild41.

Om maskinen är utrustad med enkelverkande körpedal byter du körriktning
med trelägesbrytaren (A) som finns mellan joysticksen.

F (Forward) = framåt
N (Neutral) = friläge
R (Reverse) = backning
Bild42.

I ett system med enkelverkande körpedal sköter körpedalen (2) samti‐
digt kopplings‐ och bromsfunktionerna med traditionell mekanisk kraft‐
överföring samt justeringen av motorns varvtal och av körhastigheten.
Motorns varvtal stiger när du trycker ned körpedalen (2) samtidigt som
körhastigheten ökar. Körautomatiken ser till att motorn alltid går på
bästa möjliga vridmomentområde, vilket minimerar bränsleförbrukning‐
en. När du släpper körpedalen saktas körhastigheten ned eftersom den
hydrostatiska kraftöverföringen bromsar maskinen. Om du släpper pe‐
dalen snabbt, stannar maskinen tvärt.

5.7.2 Bromspedal (1)
Maskinen har också en separat bromspedal (1), som vanligen endast be‐
höver användas för att hålla maskinen stilla på till exempel sluttande un‐
derlag.
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5.7.3 Dubbelverkande körpedal

Bild43.

Du justerar motorns varvtal med handgasen och väljer körriktning och
körhastighet med körpedalen.
Med dubbelverkande körpedal (1) byter du körriktning med pedalen en‐
ligt följande:
►
►
►

Tryck på pedalen med fotdynan så rör sig maskinen FRAMÅT.
Tryck på pedalen med hälen så rör sig maskinen BAKÅT.
När pedalen är i mittläge, står maskinen stilla.

När du lättar på körpedalen bromsar maskinen automatiskt med hjälp
av den hydrostatiska kraftöverföringen både när man kör framåt och när
man backar.
Se avsnitt 5.5 sida 33.

5.7.4 Ekonomisk körning
►
►
►

Kör förutseende och välj din hastighet på ett förutseende sätt.
Undvik att ändra hastigheten snabbt och i onödan; anpassa din kör‐ och ar‐
betshastighet till yttre faktorer och förhållanden.
Undvik onödig tomgång.

5.7.5 Tillkoppling av arbetsredskap
►

Koppla arbetsredskapet till A‐ramen eller trepunktsfästet. A‐ram A eller B en‐
ligt val.
Bild44.

►

Anslut hydraulikslangarna

Varoitus!

Varning!

Warning!

Kontrollera att arbetsredskapet är ordentligt låst på A‐amen eller
trepunktsfästet innan du inleder arbetet med maskinen.
Koppla loss arbetsredskapet enligt följande:
A. Sänk ner redskapet på ett plant underlag.
B. Koppla loss hydraulikslangarna.
C. Lossa låsningarna på A‐ramen eller trepunktsfästet.
D. Backa maskinen bort från redskapet.
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5.7.6 Tillkoppling av arbetsredskap bak
Maskinen kan utrustas med ett bakmonterat lyftredskap på vilket man
kan koppla arbetsredskap. Bakmonterade arbetsredskap tillkopplas på
samma sätt som på framsidan.

5.7.7 Till‐/frånkoppling av hydraulslangar
Bild45.

1. Motorhydraulik (medsols)
3. Cylinderhydraulik 1

2. Motorhydraulik (motsols)
4. Cylinderhydraulik 2
►
►
►

►
►
►
►

5. Tanklinje

Sänk ner det frontmonterade lyftredskapet och det på A‐ramen eller tre‐
punktsfästet monterade arbetsredskapet på ett plant underlag.
Stäng av maskinens motor.
Vid tillkoppling av arbetsredskapets hydraulslang ska du ta av anslutningens
skyddsplugg och säkerställa att snabbkopplingen (maskinens och arbetsred‐
skapets) är absolut ren eller rengör den/dem före tillkoppling.
Dra snabbkopplingens låsring bakåt, skjut anslutningen på plats och släpp
låsringen så att snabbkopplingen låser sig.
Vid frånkoppling av arbetsredskapets hydraulslang ska du rengöra anslut‐
ningens utsida (vid behov), dra låsringen bakåt och ta loss snabbkopplingen.
Sätt omedelbart på rena skyddspluggar på anslutningarna.
Torka bort eventuell spilld hydraulolja.

5.7.8 Dragpunkt
Om maskinen har en dragpunkt kan man koppla ett redskap som bogse‐
ras eller en släpvagn på den.
Dragkulans diameter är 50 millimeter.

Huomaa!

Notera!

Note!

Iaktta alltid gällande vägtrafiklagar och förordningar.
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5.7.9 Motorplåtens användning
Lyft/sänk motorplåten med brytaren på sidopanelen (7).

Bild46.

På motorplåten med hydraultipp kan t.ex. vattentank eller andra eller
andra tankar monteras. Motorplåten kan även användas som flak för
transport av kan olika redskap eller till exempel sand.
Flakets lastkapacitet bör beaktas vid lastning. Lastkapaciteten beror på
bakaxelns bärighet.
Under körning ska man beakta massan av det arbetsredskap eller den
tank som monterats på motorplåten. Maskinens tyngdpunkt flyttas vä‐
sentligt då det finns last på flaket. Om man i kurvor inte beaktar att
tyngdpunkten ligger högre upp högre upp, kan maskinen lätt välta.

Huomaa!

Notera!

Note!

Motorplåten får inte överbelastas.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Stöd flaket mekaniskt i upphöjt läge om du arbetar under den!

5.8 Hydraulmotordrivna arbetsredskap
Hydraulmotordrivna arbetsredskap kan kopplas fram och bak på maski‐
nen och på dess motorplåt.
Motorhydraulikens flöde till front‐ eller bakmonterat arbetsredskap kan
i princip inte justeras, men man kan påverka den genom att justera mo‐
torns varvtal.
Hydraulikens flöde till front‐/bakuttag
Tabell: 6

Motorns varvtal
1 000 r/min
2 000 r/min
3 000 r/min

Flöde, fram
17 l/min
34 l/min
51 l/min

Huomaa!

Flöde, bak
6,5 l/min
13 l/min
19 l/min

Notera!

Note!

Kontrollera alltid det maximala flödet i arbetsredskapets
bruksanvisning eller på dess typskylt.
Överskrid aldrig det för arbetsredskapet tillåtna maximala flödet.
Använd i mån av möjlighet det minsta flödet som angetts för
arbetsredskapet (genom att justera motorns varvtal).
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6.0 UNDERHÅLL
6.1 Allmänt
En av de viktigaste förutsättningarna för maskinens driftssäkerhet är att
rätt underhåll utförs i rätt tid. Maskinanvändaren ser till att allt perio‐
diskt underhåll görs enligt serviceprogrammet efter ett visst antal drift‐
timmar.
De serviceintervall som anges i servicetabellen gäller maskiner som an‐
vänds i normala förhållanden. Maskiner som används i tungt arbete ska
servas oftare.
►

Detta paragraftecken avser i denna manual en underhållsåtgärd som bör gö‐
ras.

Olika steg i arbetet anges i den ordning som de ska utföras.
Bild47.

Varoitus!

Varning!

Warning!

För att undvika personskador ska du vidta följande åtgärder innan un‐
derhållsarbeten påbörjas:
►
►
►
►
►
►

Kör maskinen till ett plant och hårt underlag eller ovanpå en reparationsgrop
eller på en fordonslyft.
Koppla på parkeringsbromsen.
Sänk ner alla arbetsredskap och stanna motorn.
Koppla på huvudströmbrytaren och ta ut nyckeln ur strömlåset.
Fäst på ratten en varningsskylt som förbjuder start av maskinen.
Stöd motorplåten/flaket mekaniskt om du lyfter upp den.

Om underhållsåtgärderna kräver att maskinen lyfts upp ska du följa
dessa anvisningar:

Varoitus!

Varning!

Warning!

Beakta att maskinen är ledad på mitten, vilket gör att maskinens fram‐
del och bakdel kan svänga på längdaxeln i förhållande till varandra när
maskinen lyfts och sänks på stöden.
►
►

Använd endast ändamålsenliga och tillräckligt kraftiga lyftdon.
Placera tillräckligt kraftiga och godkända stöd under den upplyfta maskinen.
Dessa ska förhindra att maskinen rör på sig oavsiktligt.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Gå aldrig under maskinen innan den är säkrad på ett tryggt sätt och en‐
ligt föreskrifterna.
Kryp aldrig under motorplåten/flaket när den är i upplyft läge, om inte
den är säkrad med mekaniska stöd!
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6.1.1 Åtkomlighet
En del av maskinens servicepunkter befinner sig under öppningsbara
luckor. Kom ihåg att stänga alla öppnade luckor efter arbetet.
Bild48.

1.
2.
3.
4.
5.

Motorplåt/flak med tippfunktion
Öppnande av skyddet på kylarens och kondensatorernas celler.
Serviceluckans regel (tankning, kylarvätska och spolarvätska).
Avmontering av motorns sidoplåt (vid behov).
Avmontering av batteriets skyddskåpa (på den bakre ramen framför motor‐
rummet).

Bild49.

Öppna höger framdörr för att komma åt:
1. Styrhyttens friskluftsfilter.
2. Tabell om oljerekommendation.

Bild50.

Under förarstolen finns elcentralen, reläerna och säkringarna (1).
► Öppna fästskruvarna (2) och vänd upp sätet.
► Kom ihåg att fästa sätet med de ursprungliga fästskruvarna när du är klar
med underhållsarbetet!
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6.1.2 Kylsystem

Varoitus!

Varning!

Warning!

Öppna aldrig kylarens lock när motorn är varm!
Het ånga eller vätska orsakar svåra brännskador.
Fyll alltid på kylarvätska i expansionskärlet.
Bild51.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Utför inga underhållsåtgärder då hydrauliksystemet är trycksatt!

6.1.3 Att bogsera maskinen

Varoitus!

Varning!

Warning!

BOGSERING AV MASKINEN ÄR FÖRBJUDEN!

Info!
Om maskinen måste flyttas ska flyttningen alltid ske på transportunder‐
lag.

6.1.4 Sänkning av lyftredskapet vid fel
Om lyftredskapet med arbetsredskapet är i upplyft läge, men motorn in‐
te kan startas eller det inte finns ström, ska du kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
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6.1.5 Luftning av bränslesystemet

Bränslesystemet luftas automatiskt om man har fått slut på bränsle under kör‐
ning. Systemet behöver alltså inte luftas i detta fall.
Systemet ska dock luftas efter byte av bränslefilter.
Lufta motorn enligt följande:
► Filtret luftas via ventilationsskruven på filterlocket (1). Loss ventilationsskru‐
ven och driv motorn en liten stund med startmotorn tills bränslet som flödar
ut ur ventilationsskruven slutar ”bubbla”.
► Dra åt ventilationsskruven.
Bild52.

Om motorn fortfarande går ojämnt eller knackar när motortemperaturen är
normal, kan du kontrollera luftningen på följande sätt:
1. Lossa minst två bränsleinsprutare (A).
2. Driv motorn med startmotorn tills bränslet som flödar ut ur insprutarna inte
bubblar.
3. Dra försiktigt åt alla bränsleinsprutare som du lossat.

6.1.6 Underhåll av luftfiltret
Kontrollera alltid vid rengöring av luftfiltret att filtret och alla tätningar
är i gott skick. Om filtret är skadat eller blött måste det omedelbart by‐
tas ut. Rengör luftfiltrets dammficka dagligen.

Huomaa!

Notera!

Note!

Undvik att montera av eller rengöra luftfiltret i onödan. När filtret av‐
monteras finns det alltid risk för att det kommer in skräp i motorn.
Se; avsnitt 6.7.4, på sidan 48.

6.2 Underhåll av elsystemet
Säkerhetsåtgärder vid underhåll av elsystemet!
►
►
►
►

Koppla alltid först loss batterikablarna när du utför underhåll eller reparatio‐
ner på elsystemet.
Lösgör alltid först batteriets (-) jordningskabel.
Säkerställ att du kopplar kablarna rätt.
Koppla alltid först pluskabeln (+) och först därefter jordningskabeln (-).

Varoitus!

Varning!

Warning!

Det är absolut förbjudet att röka eller hantera öppen eld i närheten av
batteriet!
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6.2.1 Säkringar och reläer
Maskinens säkringar och reläer finns i elcentralen under förarstolen. Du
kan kontrollera och byta ut säkringarna när du lutar sätet framåt.
Kom ihåg att fästa sätet med de ursprungliga fästskruvarna när du är
klar med underhållsarbetet!
Håll säkringsdosan ren. Utred alltid orsaken till att en säkring har gått
när du byter ut säkringar.
Säkringarna är av typen LATTA‐säkringar.
Bild53.

Tabell: 7

Säkringar:
Pos
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F1,1
F1,2

Funktion
Parkeringsljus, vänster
Parkeringsljus, höger
Strålkastare, vänster
Strålkastare, höger
Helljus
Signallampor/mätare
Vindrutetorkare/duggregn/spolare
Glödgningsreläts styrning/arbetsstrålkastare fram
Blinkrar
Parkeringsbroms/fyrhjulsdrift
Differentialspärr/långsamt körområde/parkeringsljus/parkeringssummer
Spegelvärmare/radio/hyttbelysning/luftsäte
Motorhydraulik/tipphydraulik (YH9 och YH10)
Arbetsstrålkastare, bak
Värmeaggregatets fläkt
Motorns stoppsolenoid
Varningsblinkers/arbetsredskapets blinker
Radions minne/brytare för hyttbelysning
Joystick
Glödgning
Huvudström

Säkring
3A
3A
7,5 A
7,5 A
10 A
7,5 A
10 A
15 A
10 A
7,5 A
10 A
10 A
7,5 A
7,5 A
15 A
10 A
15 A
7,5 A
20 A
50 A
50 A

Använd enbart säkringar med i tabellen angiven strömstyrka!
I motorrummets dosa för säkringar och reläer finns följande säkringar:
huvudström 80A, start 50A, glödning 50A (MAXI‐säkringar). Se komponenterna
i motorrummet 3.2.1 Elcentral s.14.
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Reläer:
Bild54.

Tabell: 8

POS
K1
K2

FUNKTION
Huvudström
Startspärr

K4
K5
K6
K7

Blinker
Duggregn
Glödgning
Fyrhjulsdrift

Reläerna för framdelens ventiler
Tabell: 9

POS
KH1
KH2
KH3
KH4
KH5
KH6
KH7
KH8
KH9
KH10
KH11

42

FUNKTION
Ventil YH1
Ventil YH2
Ventil KV (flytläge av frontmonterat
lyftredskap)
Ventil YH3
Ventil YH4
YH4‐ventilens flytläge
Ventil YH5
Ventil YH6
YH6‐ventilens flytläge
Ventil YH7
Ventil YH8
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6.3 Inställning av strålkastare
När man kör på allmänna vägar är det viktigt att strålkastarna är rätt in‐
ställda. Strålkastarnas inställning görs enkelt och snabbt på en bensin‐
station eller på en verkstad med hjälp av en optisk apparat.
Om en sådan inte finns att tillgå, kan strålkastarna ställas in enligt anvis‐
ningen på bilden nedan.
►
►
►
►

Säkerställ före inställning att maskinen har normal last och att däcktrycken är
korrekta.
Kör maskinen nära en vägg (nästan fast i väggen, på ett vågrätt underlag).
Markera strålkastarnas mittpunkt på väggen med två kryss.
Backa maskinen fem meter bort från väggen.

Höjd (1):
►
►

Koppla på halvljus. När halvljusen är på ska den vågräta övre kanten från bå‐
da strålkastarnas ljus ligga 50 millimeter nedanför kryssen på väggen.
Justera strålkastarnas höjd vid behov.

I sidled (2):
►
►

Sätt på helljusen. Mittpunkten från båda strålkastarnas ljus ska ligga ungefär
på krysset i sidled.
Justera strålkastarna i sidled vid behov.

Dimensioner:
L = mätningsavstånd = 500 cm
B = avståndet mellan strålkastarljusens mittpunkter i sidled
H = höjd från marken till strålkastarljusens mittpunkter
H1 = L:100 L = 500 cm => H1 = 5 cm

Bild55.
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6.3.1 Svetsning

Vid svetsning av maskinen eller ett redskap monterat på maskinen, följ
dessa anvisningar:
1. Vrid huvudströmbrytaren till OFF‐läge.
2. Koppla loss batteriets jordningskabel (‐).
3. Skydda hydraulslangarna och elledningarna mot gnistor och iaktta brandsä‐
kerhet.
4. Anslut svetsutrustningens jordade kontakt så nära objektet som svetsas
som möjligt.

6.3.2 Brandsäkerhet
Minska brandrisken genom att hålla maskinen ren under alla omständigheter.
► Avlägsna alla främmande föremål och smuts i slutet av arbetsdagen. Var sär‐
skilt noga med att hålla motorn och avgasrören rena.

Användaren svarar för att rengöra maskinen regelbundet.
►

Reparera eventuella läckage och torka omedelbart av olje‐ och bränslespill.

Bränsle är lättantändligt och kan förorsaka brand eller explosion.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Fyll inte på bränsle och serva inte bränslesystemet under pågående
svetsning eller nära öppen eld, brinnande cigaretter m.m.
Gnistor eller lågor kan förorsaka explosion av batterigaser.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Vidta följande säkerhetsåtgärder för att undvika olyckor:
•
•
•
•
•

Koppla alltid först loss batteriets jordningskabel och koppla den sist.
Följ manualens anvisningar när du startar motorn med hjälpbatteri.
Kortslut inte batteripolerna med metallföremål.
Svetsa, slipa eller rök inte nära batterierna.
Kontrollera att det inte finns några lösa kontakter eller slitna isoleringar i el‐
apparaterna.
• Reparera eller byt ut alla lösa och skadade delar.

6.4 Problemavfall
Ta noggrant till vara allt problemavfall som uppkommit under under‐
hållsarbetet. Lämna spillolja, begagnade filter och kylarvätska till en in‐
samlingsplats för problemavfall.
Oljedränkta dukar ska kasseras på ett tryggt sätt och i enlighet med före‐
skrifter.
Batterierna innehåller frätande syra och tungmetaller. Se till att batte‐
rierna kasseras i enlighet med gällande föreskrifter.

Huomaa!

Notera!

Note!

Släpp aldrig ut problemavfall i miljön eller i avlopp!

Info!
Se till att allt problemavfall kasseras i enlighet med gällande föreskrifter.
Ta vara på miljön, förstör den inte med främmande ämnen.
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6.5 Periodiskt underhåll
6.5.1 Tabell med underhållsåtgärder
Underhållsåtgärder vid periodiskt underhåll jämte intervall i drifttimmar finns i
tabellen nedan.
Tabell: 10

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER
1. Kontroll av signallampornas funktion
2. Kontroll av motorolja
3. Kontroll av kylarvätska
4. Kontroll av motorns luftfilter och rengöring av dammficka
5. Kontroll av hydraulolja
6. Kontroll av spolarvätska
7. Smörjning (varje vecka eller vart 50:e timme)
8. Kontroll av punkterna 1–7
9. Kontroll av fläktremmens förspänning
10. Kontroll av batterivätska
11. Kontroll av hjulbultarnas åtdragning
12. Rengöring av kylarens och kondensatorernas celler
13. Byte av motorolja och oljefilter
14. Rengöring av styrhyttens friskluftsfilter
15. Byte av motorns luftfilter
16. Rengöring av bränslefiltrets vattenavskiljare och bränslefilter
17. Kontroll av oljeläckage, anslutningar och slangar, åtdragning av
anslutningar
18. Kontroll av däcktryck
19. Kontroll av parkeringsbromsens funktion
20. Byte av hydrauloljans returfilter
21. Byte av körpumpens filter
22. Underhåll av luftkonditioneringsaggregatet (tilläggsutrustning)
23. Byte av hydraulolja och rengöring av hydrauloljetank (eller en gång
per år)
24. Rengöring av bränsletank
25. Kontroll och rengöring av insprutarens munstycken
26. Mätning och vid behov justering av körhydraulikens tryck
27. Mätning och vid behov justering av arbetshydraulikens tryck
28. Rengöring av kylsystem
29. Kontroll av generator
30. Kontroll av startmotor
31. Byte av handbromsventilens spole

Serviceintervall enligt antalet
drifttimmar.
Dagligen 125 250 500 1000 2000
X
X
X
X
X
X
(X)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dagliga underhållsåtgärder och kontroller ska utföras varje dag innan maskinen används.
►
►
►

1 000‐timmarsunderhållet ska utföras med 1 000 timmars intervall eller
minst en gång per år.
2 000‐timmarsunderhållet ska utföras med 2 000 timmars intervall eller
minst vartannat år.
När du arbetar i mycket dammiga, fuktiga eller annars krävande förhållanden
rekommenderar vi att underhållsåtgärderna och kontrollerna utförs oftare
än enligt angivna serviceintervall.

OBS! Kopiera denna sida och anteckna utförda underhållsåtgärder i kopian.
Ge kopian vid behov till kunden. Kom ihåg att anteckna utförda underhållsåtgärder i
serviceprotokollet.

Ver. 21.2.2013

06 Underhåll

45

Manual

LM 336

6.5.2 Underhållsobjektens placering
Bildens referensnummer hänvisar till underhållsobjekten i servicetabel‐
len.
Alla underhållsobjekt:
Bild56.

Underhållsobjekt i motorrummet:
Bild57.

Info!
Underhållsanvisningens rubriker nedan följs av en siffra i parentes. Siffran
hänvisar både till servicetabellen och till de vidstående bilderna som visar
underhållsobjektens placering.
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6.6 Smörjmedelsrekommendationer och ‐volymer
Tabell: 32

Objekt

Volym

Bränsletank

40 l

Rekommenderad
kvalitet
DIN E590 Diesel

Kylsystem
Motorolja

12 l
6l

Vatten/glykol 50/50
15W40 API CE

Hydraulolja

57 l

Spolarvätska

1,5 l

ISO‐VG46
DIN 51524 del 1
DIN 51502
HLP 46
Vatten/spolarvätska Vatten/spolarvätska
50/50
50/50
Molybdendisulfidfett Castrol
MS1 GREASE
R 134A‐kylämne
R 134A‐kylämne

Smörjpunkter
Luftkonditioneringsag
gregat

0,9 kg

Första påfyllning

Observera!

DIN E590 Diesel

Använd sommar‐/vinterkvalitet
efter förhållandena
Använd aldrig enbart vatten
Använd flergradig 5W/‐30‐olja i
temperaturer under ‐15 °C

Vatten/glykol 50/50
Castrol CRD
10W/30
Castrol
AWH 46

Använd aldrig enbart vatten

* Se manualens anvisningar om ”bränsletyper”.

6.7 Dagligt underhåll
Utför följande underhållsåtgärder dagligen innan du startar motorn.

6.7.1 Signal‐ och varningslampor (1)
Kontrollera att alla signal‐ och varningslampor fungerar.

6.7.2 Kontroll av motorolja (2)
Bild58.

A. Oljesticka
B. Öppning för oljepåfyllning.
Vid kontroll av motoroljans mängd ska maskinen stå på vågrätt underlag. Olje‐
nivån ska ligga mellan mätstickans streck.
1. Stäng av motorn några minuter innan du kontrollerar oljan.
2. Dra ut oljestickan (A), torka av den och tryck ner den i tanken i en liten
stund.
3. Dra ut oljestickan (A) igen och kontrollera att oljenivån ligger mellan marke‐
ringarna max. och min.
4. Vid behov fyller du på med olja av rekommenderad kvalitet genom öpp‐
ningen (B) och kontrollerar oljenivån på nytt.
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Info!

Oljan som fylls på ska vara av samma kvalitet som den olja som redan
finns i motorn.

6.7.3 Kontroll av spolarvätska (3)

Varoitus!

Varning!

Warning!

Öppna aldrig kylarens lock (C) när motorn är varm.
Vätskan i en varm motor är trycksatt och dess temperatur kan vara över
förångningspunkten (100 °C). När vätskan frigörs förångas den och spru‐
tar ut med högt tryckt, vilket kan orsaka svåra brännskador.
Bild59.

Kontrollera att ytan på vätskan i expansionskärlet ligger mellan markeringarna
min. och max när motorn (kylvätskan) är kall.
Fyll vid behov på kylarvätska i expansionskärlet genom att öppna expansions‐
kärlets lock (3).

Info!
Använd alltid en 1:1‐blandning av vatten och frostskyddsvätska (50 %
vatten + 50 % frostskyddsvätska) som kylarvätska.
Förutom antifrysmedel innehåller frostskyddsvätska viktiga ämnen som
förebygger att motorn fräts och att korrosion bildas i kylsystemet.

Huomaa!

Notera!

Note!

Om du måste fylla på kylarvätska ofta, finns det en läcka i kylsystemet.
Gör följande:
►
►
►

Kontrollera alla slangar och anslutningar och kylarens cell.
Reparera läckan och fyll på tillräckligt mycket kylarvätska.
Låt motorn gå tills den är varm och kontrollera att det inte finns några läcka‐
ge.

Huomaa!

Notera!

Note!

Kom ihåg att kontrollera kylarvätskans köldtålighet med jämna mel‐
lanrum och innan den kalla årstiden börjar.

6.7.4 Kontroll/rengöring/byte av luftfilter (4)
Underhåll av luftfiltret har stor betydelse för livslängden av moderna
överladdade motorer.
►

48

Stäng av motorn.

06 Underhåll

Ver. 21.2.2013

LM 336

Manual
Varoitus!

Varning!

Warning!

Öppna aldrig luftfiltret när motorn är igång!
►
►

Ta av filterlockets fästen (1) och avlägsna locket.
Ta av filterelementet (3) genom att vrida på det och dra ut det ur kåpan.
Bild60.

Bild61.

1. Filterkåpa.
2. Skyddselement.
3. Filterelement.
4. Filterkåpans lock.
5. Dammficka.

Huomaa!

Notera!

Note!

Låt skyddselementet (2) vara på sin plats.
►
►

►

Rengör lockets (4) insida och filterelementets kåpa (1) genom att torka av
dem.
Kontrollera filterelementet (3) och tätningarna. Om elementet ser bra ut och
är i gott skick kan du rengöra det från löst damm och skräp genom att lätt
knacka på det. Om det är smutsigt eller skadat ska det absolut bytas ut.
Rengör och kontrollera dammfickan (5) Om den är skadad eller inte går att
stänga ordentligt, ska den bytas ut.

Info!
Om filterelementet är skadat ska också skyddselementet bytas ut.
►

I övriga fall ska du kontrollera skyddselementets skick. Ta inte av ett skydds‐
element som är i gott skick.

Info!
Filtertillverkare avråder från att rengöra filterelement med tryckluft ef‐
tersom tryckluften lätt river sönder filterelementets fibrer och förstör fil‐
terelementet utan att man märker det.
►

►
►

Om du absolut vill använda tryckluft ska du använda lågt tryck och rikta strå‐
len från filtrets insida utåt. Lufttrycket får inte vara högre än 2–3 bar och du
ska inte trycka munstycket fast i filterpappret eller för nära det.
Kontrollera skicket på filterelementets gummitätningar.
Montera tillbaka filterelementet och skyddslocket i motsatt ordning.

Info!
Skyddselementet ska bytas ut senast när huvudelementet har rengjorts
fem gånger.
Byt ut skyddselementet (2) vid behov så här:
►
►
►

Ver. 21.2.2013
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6.7.5 Kontroll av hydraulolja (5)
Kontrollera mängden hydraulolja genom kontrollglaset som finns på vänster si‐
da på maskinens bakre ram. Oljans yta ska synas genom kontrollglaset när oljan
är kall.
Bild62.

Vid kontroll av oljenivån ska maskinen stå på vågrätt underlag, alla redskap ska
vara nere och oljan ska vara kall.

Påfyllning av olja sker via påfyllningsöppningen (flämtventil) (A) på olje‐
behållaren framme till höger i motorrummet eller som tryckfyllning via
läckoljeanslutningen.
Bild63.

Se till att både oljan och området runt påfyllningsöppningen är rena inn‐
an du fyller på olja.

Info!
Oljan som fylls på ska vara av samma kvalitet som den olja som redan
finns i behållaren.
Hydrauloljebehållaren har ett övertryck på 0,35 bar.
Se oljerekommendationerna avsnitt 6.6, på sidan 47.
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6.7.6 Kontroll av spolarvätska (6)
Behållaren för spolarvätska (6) finns bakom serviceluckan på vänster sida i ma‐
skinens bakdel under kylsystemets expansionskärl.
Bild64.

Se till att det alltid finns tillräckligt med spolarvätska i behållaren. Tillsätt spo‐
larvätska i vattnet. Se till att blandningen är köldbeständig under den kalla års‐
tiden.

6.7.7 Smörjning (7)
Smörj alla smörjhål med en smörjpress.
► Rengör smörjhålen och smörjpressens spets.
► Tryck smörjpressens spets lodrätt in i smörjhålet och tryck in lagom mycket
smörjmedel i hålet. Kardanaxlarnas kardanleder ska smörjas så att smörj‐
medlet kommer fram under tätningarna på alla led.

Smörj alla smörjpunkter:
Bild65.

►
►
►
►

Ver. 21.2.2013

Ramledens ledtappar och styrcylinderns kulled.
Leden på tippflakets lyftcylindrar.
Alla led på lyftredskapet som ska smörjas.
Smörj gångjärnen/gångjärnstapparna på dörrar och luckor, alla glidytor och
så vidare. Använd på gångjärnen penetrerande smörjspray av god kvalitet
och ett grafitbaserat smörjmedel på glidytorna.
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6.8 Underhållsåtgärder med 125 drifttimmars intervall
Serva även underhållsobjekten 1–7.

6.8.1 Kontroll/justering av fläktremmens (9) förspänning
►

Kontrollera skicket på generatorremmen. Om remmen är sliten eller ned‐
smutsad med olja, ska du byta ut den.
Bild66.

►

Tryck remmen med tummen, med en styrka på 7–8 kp. Remmen ska ge efter
ungefär 10 mm.

Justering av remmens förspänning:
1.
2.
3.
4.
5.

Loss fästskruven (A) (fästskruven under generatorn).
Lossa justerskruven (B).
Justera generatorremmens förspänning genom att vrida på generatorn.
Dra åt justerskruven (B) och kontrollera remmens förspänning.
Dra åt fästskruven (A) eller upprepa åtgärderna under punkterna 2–4.

6.8.2 Kontroll av batterivätska (10)
Batteriet finns under ett skyddslock på den bakre ramens främre del.
►

Ta av batteriets skyddslock.

Om batteriet är underhållsfritt:
►

kontrollera bara att batteripolerna/kabelskorna och batteriet är rena. Rengör
vid behov och smörj skorna med batterifett.

Om battericellerna har påfyllningspluggar:
►
►
►
►

Öppna pluggarna.
Kontrollera cellernas vätskeytor. Vätskans yta ska vara 5–10 millimeter ovan‐
för cellerna.
Tillsätt vid behov rent batterivatten och stäng pluggarna noga.
Tillsätt aldrig syra och använd aldrig öppen eld när du kontrollerar vätskey‐
tan.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Batterivätskan är kraftigt frätande syra!
Om syra stänker på kläderna eller på huden, skölj omedelbart med
mycket vatten. Om syra stänker i ögonen, skölj omedelbart med mycket
vatten och uppsök läkare.
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6.8.3 Kontroll av hjulbultarnas åtdragning (11)
Bild67.

Kontrollera hjulbultar‐
nas åtdragning (A) och
dra vid behov åt dem.
Dra åt bultarna i den
ordning som anges på
bilden.
Åtdragningsmomentet
är 200 Nm.

6.8.4 Rengöring av kylarens och kondensatorernas celler (12)
Rengör kylarcellerna och kondensatorernas celler på oljekylaren och
luftkonditioneringsaggregatet med tryckluft som du blåser bort från mo‐
torn.
Bild68.

Huomaa!

Notera!

Note!

Använd inte högtryckstvätt och rengör inte cellerna mekaniskt.

6.9 Underhållsåtgärder med 250 drifttimmars intervall
Serva även underhållsobjekten 1–12.

6.9.1 Byte av motorolja och oljefilter (13)
Tappa ut oljan:
►
►

Låt motorn gå upp i temperaturen.
Dra ut oljestickan (oljan rinner ut snabbare).
Bild69.

►
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Byt ut oljefiltern (B) medan oljan rinner ut.
►
►
►
►

Ta loss det gamla filtret med en oljefilternyckel.
Torka bort spilld olja och kontrollera att oljefilterfotens tätning är ren.
Stryk ny olja på det nya filtrets tätning.
Skruva filtret på plats tills tätningens yta tar fast och dra sedan åt för hand
ungefär ½ varv.

Fyll på olja:
►
►
►
►

När all olja runnit ut ska du sätta tillbaka avtappningspluggen och dra åt den.
Fyll på rätt mängd motorolja av rätt kvalitet via påfyllningsöppningen på ven‐
tilkåpan.
Starta motorn och låt den gå en stund. Kontrollera att signallampan för mo‐
torns oljetryck slocknar.
Stanna motorn, vänta en stund och kontrollera sedan oljenivån med olje‐
stickan. Fyll vid behov på mer olja.

Info!
Kontrollera oljerekommendationen och volymen i tabellen; avsnitt 6.6, på
sidan 47.

6.9.2 Rengöring av styrhyttens friskluftsfilter (14)
Friskluftsfiltret finns bakom den högra dörren.
►

Öppna dörren och montera loss filtret.
Bild70.

►
►

Rengör filtret till exempel genom att blåsa tryckluft från den rena sidan mot
den smutsiga sidan.
Byt ut filtret om det är skadat eller mycket smutsigt.

6.9.3 Byte av motorns luftfilter (15)
Motorns luftfilter ska bytas enligt underhållsschemat och om de är
mycket smutsiga eller skadade.
►

Stäng av motorn när du byter filter.

Om filtret är igensatt låter motorn annorlunda, avgaserna ökar och mo‐
torns prestanda sjunker.
►

Ta loss de gamla filtren och montera omsorgsfullt nya filter.

Info!
Instruktion för byte av motorns luftfilter; avsnitt 6.7.4, på sidan 48.

6.9.4 Rengöring av bränslefiltrets vattenavskiljare och bränslefilter (16)
Töm vattenavskiljaren:
►
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Öppna avtappningspluggen (7) under filtret och töm filterkoppen.
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►

Stäng avtappningspluggen (7).
Bild71.

Filterbyte:
►
►
►

Öppna fästskruven (2) ovanpå filtret. Håll vid behov fast vid fästmuttern (6)
under filtret och ta bort det gamla filtret.
Rengör delarna noga innan du monterar tillbaka dem.
Montera det nya filtret och tätningarna.

Filtret luftas via ventilationsskruven på filterlocket (1).
►

►

Lossa ventilationsskruven och driv motorn en liten stund med startmotorn
tills bränslet som flödar ut ur ventilationsskruven slutar ”bubbla” (då finns
det ingen luft i bränslet).
Dra åt ventilationsskruven.

6.9.5 Kontroll av olje‐/vätskeläckage och åtdragning av kopplingar och anslutningar
(17).
Dagligen okulärt.
Kontrollera vid periodiskt underhåll att alla slangar och pluggar är täta. Om du
upptäcker läckage reparerar du dem innan du startar maskinen.
Bild72.

Kontrollera samtliga
• anslutningar på vätskeslangar och hydraulslangar, kylare/kondensatorer, av‐
tappnings‐/påfyllningspluggar i motorrummet och under maskinen.

6.9.6 Kontroll av däcktryck (18)
Bild73.

Kontrollera däcktrycket med en däcktrycksmä‐
tare via ventilen (A).
Under normalförhållanden ska däcktrycket lig‐
ga på 2,0 bar.
Beroende på maskinens användning och för‐
hållandena kan däcktrycket dock varieras. Tillå‐
ten variation är 1,0–2,0 bar.
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6.9.7 Kontroll av parkeringsbromsens funktion (19)

Kontrollera parkeringsbromsens funktion (brytare A, som pilen visar på)
Bild74.

Maskinen ska stå säkert på plats i en sluttning som lutar 20 procent när
parkeringsbromsen är påkopplad (brytare A i ON‐läge).
Om parkeringsbromsen inte fungerar som den ska, ska du omedelbart
kontakta en auktoriserad verkstad.

Huomaa!

Notera!

Note!

Om parkeringsbromsen inte fungerar som den ska, får maskinen abso‐
lut inte användas.

6.10 Underhållsåtgärder med 500 drifttimmars intervall
Serva även underhållsobjekten 1–19.

6.10.1 Byte av hydrauloljans returfilter (20)
Filterpatronen i hydrauloljans returfilter ska bytas enligt underhållssche‐
mat eller omedelbart om signallampa (A) tänds.
Bild75.

Filterbyte:
►
►
►
►
►
►
►
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Stäng av motorn.
Lossa skruvarna på returfiltrets lock (B), 3 st.
Lyft ut den använda filterpatronen ur filterkåpan (C).
Rengör delarna och tätningsytorna noga.
Montera en ny filterpatron och O‐ringtätningarna.
Montera tillbaka filterlocket. Dra åt fästskruvarna noga.
Starta motorn och kontrollera att det inte finns några läckage.
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6.10.2 Byte av körpumpens filter (21)
Körpumpens filter byts från maskinens undersida.
Filtret finns bakom körpumpen, framför motorn.
Motorn får aldrig vara på när man byter filter!
►

Kör maskinen på en reparationsgrop och lyft den till lagom höjd.
Bild76.

►
►
►
►

Ta loss filtret (A) genom att vrida upp det.
Stryk ny, ren olja på det nya filtrets tätning och skruva filtret på plats.
Dra åt för hand ungefär ½ varv när tätningens yta tar fast.
Starta motorn och kontrollera att filtret är tätt.

6.11 Underhållsåtgärder med 1 000 drifttimmars intervall
Serva även underhållsobjekten 1‐21.

6.11.1 Underhåll av luftkonditioneringsaggregatet (tilläggsutrustning) (22)
Kontrollera luftkonditioneringsaggregatets funktion. Överlåt reparatio‐
ner av luftkonditioneringsaggregatet och påfyllning av vätska i det till en
auktoriserad verkstad.
Låt en auktoriserad verkstad fylla på kylämne i luftkonditioneringsaggre‐
gatet och kontrollera smörjningen minst vart tredje år.

6.11.2 Byte av hydraulolja och rengöring av hydrauloljetank (23)
Avtappning:
►
►
►

Värm upp hydrauloljan genom att belasta hydrauliken.
Sänk ner det frontmonterade arbetsredskapet och stäng av motorn.
Öppna avtappningspluggen (A) på botten av behållaren och tappa av den
gamla oljan i ett kärl.
Bild77.

►

Skruva tillbaka avtappningspluggen (A). Om du använder teflontejp som tät‐
ning, se till att inga tejpbitar hamnar i behållaren.

Info!
Se till att spilloljan kasseras på rätt sätt.
Ver. 21.2.2013
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Påfyllning:
►
►
►
►

Fyll behållaren med olja enligt rekommendationen via påfyllningsöppningen
under motorplåten. Oljenivån ska stiga halvvägs på tankens mätglas.
Låt motorn gå en liten stund samtidigt som du lyfter och sänker till exempel
det frontmonterade lyftredskapet.
Stäng av motorn och kontrollera oljenivån på nytt på mätglaset.
Fyll vid behov på mer olja.

Info!
Kontrollera oljerekommendationen och ‐volymen; avsnitt 6.6, på sidan
47.

6.11.3 Rengöring av bränsletank (24)
Bränsletanken bör helst rengöras alltid före vintern. På så sätt undviker
man störningar i bränslesystemet på grund av vatten.
Det bästa sättet att förebygga att kondensvatten uppstår är att alltid
hålla tanken så full som möjligt; till exempel genom att alltid tanka när
arbetsdagen är slut.
Rengöring av tanken:
Öppna avtappningspluggen (A) på tankens undersida och tappa av inne‐
hållet i ett kärl. Avtappningspluggen finns på motorrummets sida på
bränsletankens nedre kant.
Bild78.

Släpp aldrig ut bränsle på marken.
‐ Skölj vid behov tanken med rent bränsle.
Rengör avtappningspluggen och sätt tillbaka den på plats. Om du använ‐
der teflontejp som tätning, se till att inga tejpbitar hamnar
i behållaren.
‐ Fyll tanken (B) med nytt, rent bränsle.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Det är absolut förbjudet att blanda K‐sprit i bränslet!
K-sprit försämrar bränslets smörjegenskaper, skadar pumpen och in‐
sprutarens munstycken och kan skada tätningarna.

6.11.4 Kontroll och rengöring av insprutarens munstycken (25)
För att motorn ska fungera klanderfritt måste insprutarens munstycken
vara i gott skick. För att serva och underhålla dem behövs specialverks‐
tyg och apparater, och det rekommenderas att man överlåter dessa åt‐
gärder till en auktoriserad verkstad.
Insprutarens munstycke kräver underhåll om:
• Knackande ljud när motorn är igång.

Om man låter motorn gå på tomgång när den är kall kan det knacka i
motorn, men om knackningen fortsätter även vid normal drifttempera‐
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tur ligger felet sannolikt i munstyckena. Knackning kan även bero på att
det finns luft i bränslesystemet.
►

Lufta bränslesystemet. Om knackningen fortsätter, ta maskinen till en aukto‐
riserad verkstad.

Rökbildning.
Rökbildning kan bero på att insprutarens munstycke är skadat eller på
att luftfiltret är igensatt.
►

Kontrollera luftfiltret. Om rökbildningen fortsätter, ta maskinen till en aukto‐
riserad verkstad.

►

6.11.5 Mätning och vid behov justering av körhydraulikens tryck (26)
Lämna maskinen till en märkesverkstad för mätning och justering av körhydrau‐
likens tryck.

6.11.6 Mätning och vid behov justering av arbetshydraulikens tryck (27)
Lämna maskinen till en märkesverkstad för mätning och justering av arbetshy‐
draulikens tryck.

6.12 Underhållsåtgärder med 2000 drifttimmars intervall
Serva även underhållsobjekten 1‐25.

6.12.1 Rengöring av kylsystemet (28)
Grundlig rengöring av kylsystemet utförs enligt följande:
Tömning och tvätt:
1. Öppna kylarens påfyllningsplugg.
2. Öppna cylindergruppens avtappningsplugg och montera loss slangarna till
värmeaggregatet. Montera också loss kylarens vattenslangar. Tappa ut den
gamla kylvätskan i ett kärl.

Bild79.

3. Töm kylarvätskepumpen genom att driva motorn 2–3 sekunder med start‐
motorn.
4. Rengör avtappningspluggen och sätt tillbaka den på plats. Dra åt noga.
5. Montera tillbaka slangarna som du tog loss och dra åt dem omsorgsfullt.

Info!
Se till att använd kylarvätska kasseras på rätt sätt. Släpp aldrig ut gam‐
mal kylarvätska på marken.
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Påfyllning:

6. Fyll systemet med kylarvätska (50 % rent vatten + 50 % frostskyddsvätska).
Påfyllning sker via kylarens påfyllningsplugg och systemet ska fyllas helt.

Bild80.

7. Stäng påfyllningspluggen noga.
8. Fyll expansionskärlet med kylarvätska tills vätskenivån ligger vid minimimar‐
keringen.
9. Låt motorn gå upp i normal drifttemperatur.
10. Kontrollera att expansionskärlets vätskenivå ligger mellan markeringarna
min. och max. Fyll på eller tappa ut vätska vid behov.

Om du vill skölja ur kylsystemet, fyll på med rent vatten vid den första
påfyllningen och upprepa sedan åtgärderna under punkterna 1–9.

Huomaa!

Notera!

Note!

Fyll alltid sist på kylarvätska!
Bild81.

Fyll vid behov på expansionskärlet med mer kylarvätska.

Info!
Använd som kylarvätska alltid en 1:1‐blandning med vatten och frost‐
skyddsvätska (50 % vatten + 50 % frostskyddsvätska).
Förutom antifrysmedel innehåller frostskyddsvätska viktiga ämnen som
förebygger att motorn fräts och korrosion i kylsystemet.
Kylsystemets volym är cirjka 12 liter.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Häll aldrig i kall kylarvätska i systemet när motorn är varm. Öppna lock‐
et försiktigt när systemet är varmt och övertrycksatt!

6.12.2 Kontroll av generatorn (29)
Kontrollera att alla kablar på generatorn är hela och anslutningarna re‐
na. Smutsiga eller lösa kontakter kan orsaka störningar i laddningen
Bild82.
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6.12.3 Kontroll av startmotorn (30)
Kontrollera att alla kablar på startmotorn är hela och anslutningarna re‐
na. Smutsiga eller lösa kontakter kan orsaka störningar vid start.
Bild83.

6.12.4 Byte av handbromsventilens spole (31)
Bild84.

Handbromsventilen ligger nere till höger på maskinens framsida, bredvid nav‐
motorn. Man känner igen ventilen på dess fästbult, som har rött huvud. Byt
ventilens spole från undersidan enligt följande anvisning:
► Ta loss spolens elsladdar.
► Lossa fästmuttern, ta bort spolen och montera in en ny spole.
► Skruva tillbaka fästmuttern och dra åt.
► Koppla spolens elsladdar.

6.13 Förvaring av maskinen
6.13.1 Kortvarig förvaring, under två månader
Speciella åtgärder krävs inte, om:
• maskinen har underhållits regelbundet
• maskinen är ren
• kylarvätskan är tillräckligt köldtålig för den rådande temperaturen
• bränsletanken är full
• batteriet förvaras på rätt sätt.

6.13.2 Långvarig förvaring, över två månader
Vidta följande åtgärder om maskinen står oanvänd i över två månader:
► Rengör maskinen både in‐ och utvändigt och gör en universalsmörjning.
► Rengör kåpan för och elementet i motorns luftrenare.
► Töm och skölj kylsystemet samt fyll på köldtålig kylarvätska av rekommende‐
rad kvalitet.

Ver. 21.2.2013
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►
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►
►
►

►
►

Öppna bränslefiltrets kran och låt vatten och avsats rinna ut. Stäng kranen.
Rengör bränsletanken och häll i fem liter skyddsbränsle eller 1,5 % olja.
Fyll tanken med rent bränsle.
Låt motorn gå upp i normal temperatur och kör maskinen en stund.
Lyft upp det frontmonterade lyftredskapet.
Byt motorolja och filter.
Ta loss insprutarens munstycken och häll i cirka 0,5 dl skyddsolja i varje cylin‐
der. Driv motorn en liten stund med startmotorn (stoppspaken i motorrum‐
met ska vara i läget STOP).
Montera insprutarens munstycken, använd nya tätningar.
Lossa fläktremmen.
Skydda korrosionsutsatta delar med skyddsolja (CRC eller motsvarande).
Skydda luftfiltrets och avgasrörets öppningar med plastfolie.
Koppla loss batterikablarna.
Se till att batteriet är fulladdat. Avlägsna batteriet från maskinen om maski‐
nen förvaras i ett kallt utrymme. Kontrollera batteriets laddning med 30 da‐
gars mellanrum.
Förvara maskinen i ett torrt och varmt utrymme skyddat mot ljus.
Smörj alla synliga kolvstänger på cylindrar med fett för att förhindra korrosi‐
on.

6.14 Ibruktagande av maskinen
6.14.1 Efter förvaring i under två månader
►
►
►
►
►
►

Kontrollera att batteriet är fulladdat.
Kontrollera olje‐ och vätskenivåer samt däcktryck.
Gör en universalsmörjning.
Lufta bränslesystemet vid behov.
Starta motorn, men rusa den inte.
Kör en provrunda för att säkerställa att all utrustning fungerar klanderfritt.

6.14.2 Efter förvaring i över två månader
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Ta bort presenningar och sänk maskinen till marken.
Ta av folien från avgasröret och luftintaget.
Kontrollera däcktrycket.
Öppna bränslefiltrets kran och låt vatten och avsats rinna ut. Stäng kranen.
Kontrollera motoroljans nivå.
Kontrollera kylarvätskans nivå.
Kontrollera att batteriet är fulladdat.
Smörj batteripolerna och anslut batterikablarna och dra åt ordentligt.
Gör en universalsmörjning.
Kontrollera hydrauloljans nivå.
Kontrollera kilremmens skick och dra åt den.
Starta motorn, men rusa inte den.
Säkerställ att alla skydd och luckor är på plats och ordentligt fästa.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Säkerställ före start av motorn att alla manöverdon är i friläge och att
parkeringsbromsen är kopplad.
Använd inte motorn i slutna utrymmen. En tillräcklig ventilation är ett
krav i alla situationer.
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7.0 TEKNISK SPECIFIKATION
7.1 Dimensioner
Tabell 33:

DIMENSIONER*
Längd
Bredd
Höjd
Axelavstånd

[mm]
2 950 mm
1 370 mm
1 980 mm
1 800 mm

VIKTMÅTT*
Egenvikt
Framaxelvikt
Bakaxelvikt
Maximal tillåten framaxelvikt
Maximal tillåten bakaxelvikt
Högsta tillåtna totalvikt

[kg]
1 665 kg
745 kg
920 kg
1 650 kg
1 650 kg
3 000 kg

* Ovan nämnda värden gäller en maskin med standardutrustning och standarddäck.
Med tilläggsutrustning kan värdena variera.

7.1.1 Motor, allmänt
Perkins 403D‐15T, trecylindrig fyrtaktsdiesel, vätskekylning, indirekt bränslesprut‐
ning, rotationsriktning motsols sett från svänghjulets sida.
Uppfyller utsläppsdirektiv; EU fas IIIA och EPA Tier III
Cylinderdiameter:
84 mm
Slaglängd:
90 mm
Antal cylindrar:
3 st.
Slagvolym:
Nominell effekt:
Högsta vridmoment:
Min. tomgång:

1 496 cm2
30 kW/40,2 hk (3 000 r/min)
111,9 Nm (1 800 r/min)
900 r/min

7.1.2 Motorns smörjsystem
Kugghjulspump och utbytbart fullflödesfilter.
Oljefilter:
Papper

7.1.3 Bränslesystem
Bränsle
Diesel*
Bränslefilter:
Papper
* Uppvärmningsolja får inte användas som bränsle.

7.1.4 Kylsystem
Termostatstyrt övertrycksatt kylsystem

7.1.5 Körhydraulik
Sluten fyr‐ (eller två)hjulsdrift där körriktning (framåt/backning) väljs antingen med
elektrisk avbrytare eller med dubbelverkande körpedal. Två körhastighetsområden.
Navmotorerna:
Tvåhastighetsmotorer av typen radialkolv
Hastighetsområden:
Elhydraulisk växling
‐ hastighetsområde I, långsam
0–17,5 km/h
‐ hastighetsområde II, snabb
0–35 km/h
‐ backning
0–17,5 km/h

7.1.6 Arbetshydraulik
Öppet system med konstant flöde
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Arbetshydraulikens pump:
Backventil:
Motorspindelns styrning:

Kugghjulspump
med en spindel (motorhydr.)
Elektrisk ON/OFF‐styrning

Pumpens varvvolym:
Pumpens flöde:
Systemets maximala tryck:

17 cm3/r
51 l/min (3 000 rpm)
200 bar (säkerhetsventilens öppningstryck)

7.1.7 Styrhydraulik
Hydrostatiskt effektiviserad midjestyrning med LS‐funktion, orbitrolsystem
Styrpump:
Styrventil:
Styrcylindrar:

Kugghjulspump 8 cm3/r
Danfoss
1 st.

7.1.8 Bromsar
Fordonet bromsas med en automatisk bromsningsfunktion som åstadkoms med
den hydrauliska körtransmissionen. Maskinen bromsar automatiskt när körpedalen
lättas.
Beroende på vald utrustning kan maskinen även ha en egentlig bromspedal.
De fjäderbelastade lamellbromsarna i oljebad som integrerats i framhjulens navmo‐
torer fungerar som parkeringsbroms (negativ broms).
Parkeringsbromsen är alltid påkopplad när motorn är av. Parkeringsbromsen kan
dessutom kopplas med en separat elektrisk brytare.

7.1.9 Axlar
Maskinen har inga traditionella axlar. Hjulen fästs på navmotorer som finns monte‐
rade på fram‐ och bakchassit. Maskinen driver med alla hjul.
I förhållande till varandra vänds fram‐ och bakchassit 45° i båda riktningarna (midje‐
styrning) och dessutom vrids de i förhållande till varandra så att fordonet driver
med alla hjul även i ojämn terräng.

7.1.10 Däck
Standarddäck fram och bak:
26 x 12.00 ‐ 12
Däcktryck:
‐ Lägsta tillåtna:
1,0 bar
‐ Högsta tillåtna:
2,0 bar
Däcktrycket kan variera beroende på maskinens användning.
Som universaltryck kan man använda 1,6–1,8 bar både bak och fram om inte annat
anges i samband med arbetsredskapet.

7.1.11 Elsystem
Spänning:
Startmotor:
Växelströmsgenerator:
Batteri:
Jordning:
Säkringar:
‐ Huvudsäkringar
‐ Apparatsäkringar
Körljuslampa:
64

12 V
2,0 kW
65 Ah, 12 V
12 V
Negativ (‐)
2 st. 50 A
19 st. 3–‐20 A
H4/12V 60/55W
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Arbetsljuslampa:
H3, 12V/55W
Parkeringsljuslampa:
12V/5W
Blinkerlampa:
P21W/12V/21W
Bromsljuslampa:
P21W/12V/21W
Lampa till arbetsredskapets blinker:H3/12V/55W

7.1.12 Luftkonditionering (extra utrustning)
Kylmedel (R 134), påfyllningsmängd:

0,9 kg

7.1.13 Volymer
Bränsletank
Hydraulikoljesystem
Motorolja
Behållare för spolarvätska
Kylsystem
Luftkonditioneringens kylämne

40 l
57 l
6l
1,5 l
12 l
0,9 kg

7.1.14 Viskositetsjämförelse:
Motoroljans viskositet i olika
användningstemperaturer.
* Engradig, mineralbas
** Semisyntetisk
*** Syntetisk
Bild85.

Ver. 21.2.2013

07 Teknisk specifikation, felsökning, serviceprotokoll

65

LM 336

Manual
7.2 Felsökning och reparation vid störningar

I det följande finns några anvisningar för eventuella problemsituationer.
Listan är endast riktgivande och bör inte anses som en fullständig felsök‐
ningstabell.
Om felet inte kan åtgärdas med hjälp av anvisningarna nedan, rekom‐
menderar vi att du kontaktar märkesverkstaden.
Kom ihåg att alltid kontrollera säkringar, oljenivåer och filtrens kondition
innan du kontaktar märkesverkstaden eller vidtar reparationsåtgärder.

7.2.1 Problem, orsak, åtgärd
Tabell 34:

Problem

Orsak
Slut på bränsle eller bränsle av fel
kvalitet?
Är parkeringsbromsen på?
Brytaren för motorhydraulik i ON‐läge
Luft eller vatten i bränslesystemet?

Motorn startar inte eller är
svårstartad.

En säkring har gått?
En säkring har gått?

Åtgärd
Tanka, använd bränsle enligt
temperatur.
Koppla på parkeringsbromsen.
Vrid brytaren till OFF‐läge.
Tappa ut vattnet ur tanken.
Kontrollera bränslerör och
anslutningar, reparera efter behov.
Lufta bränslesystemet.
Använd olja enligt temperatur.
Ladda eller byt ut batteriet.
Byt säkring.
Tanka.
Rengör eller byt ut filtret.
Byt ut filtret.
Tanka och lufta bränslesystemet.
Använd rätt sorts bränsle.
Tappa ut överflödig olja!
Fyll på till rätt vätskenivå.
Rengör.
Skölj ur kylsystemet och byt vätskan.
Minska motorns belastning.
Använd rätt sorts bränsle.
Fyll på till rätt oljenivå.
Byt ut filtret.
Kontrollera/byt säkring!
Lämna maskinen till en
märkesverkstad för byte av avbrytare
och kontroll av kretsen.
Kontrollera/byt säkring!
Kontrollera/byt säkring!

En säkring har gått?

Kontrollera/byt säkring!

Fel på brytare eller säkring har gått.

Kontrollera/byt säkring om den gått.
Om säkringen är hel, ta maskinen till
en auktoriserad verkstad.

Oljan har för hög viskositet?
Tomt batteri?
Har en säkring gått?
Lite bränsle?
Låg motoreffekt.
Stockat luftfilter?
Stockat bränslefilter?
Motorn stannar.
Slut på bränsle?
Avvikande färg på avgaser.
Bränsle av dålig kvalitet?
För mycket olja i motorn?
För lite kylarvätska?
Kylribborna igensatta?
Kylarvätskans temperatur är för
Smuts i kylarvätskan?
hög.
För hög belastning?
Bränsle av dålig kvalitet?
Maskinen rör sig inte i önskad För låg oljenivå i körhydrauliken?
hastighet.
Körhydraulikens filter stockat?
Maskinen rör sig inte alls.
En säkring har gått?
Maskinen rör sig varken framåt Fel i avbrytare för val av körriktning?
eller bakåt.
Körprogram kan inte bytas.
Frontmonterat lyftredskap ur
funktion:
Bakmonterat lyftredskap ur
funktion.
Cylinderhydrauliken fram eller
bak ur funktion:
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7.3 Serviceprotokoll
Kom ihåg att anteckna utförda underhållsåtgärder på rätt ställe i service‐
protokollet.
Drifttiderna som anges under periodiskt underhåll i detta Serviceproto‐
koll är maskinens drifttidsmätares ställning vid angiven tidpunkt.
Utför också 10‐ och 50‐timmarsunderhållet och 2‐årsunderhållet i rätt
tid.

Huomaa!

Notera!

Note!

Garantin slutar att gälla om maskinen inte underhålls korrekt och i rätt
tid.
Underhållsåtgärder vid periodiskt underhåll finns i tabell nr 6.5.1 s 45 !
Kopiera tabellen och anteckna i den utförda underhållsåtgärder, vem
som utförde underhållet samt verkstad. Ge kunden en kopia eller bifoga
tabellen till maskinens dokument.
Tabell 35:

10‐timmarsunderhållet/dagliga kontroller och smörjning
Utför 10‐timmarsunderhållet/kontrollerna dagligen och vid varje periodiskt underhåll!
Kontroller och smörjningar som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Genom att göra de dagliga kontrollerna och smörjningarna regelbundet säkerställer du att maskinen fungerar
effektivt under en lång tid.
Tabell 36:

50‐timmarsunderhållet/var 50:e timme/minst en gång i veckan.

Underhåll utfört

Gör dessa underhållsåtgärder var 50:e timme eller minst en gång
i veckan i samband med åtgärderna som ingår i 10‐
Datum:
timmarsunderhållet.
Mätarställning
Utför 10‐ och 50‐timmarsunderhållet och de underhållsåtgärder Montör:
som är märkta med O i spalten för 50‐timmarsunderhållet när
drifttidsmätaren anger att maskinen använts i 50 timmar.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
Stämpel:
OBS!
Denna service har stor betydelse för maskinens
funktionssäkerhet.

Tabell 37:

Drifttidsmätarens ställning: 250 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 250 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐ och 250‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
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Tabell 38:

Drifttidsmätarens ställning: 750 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 750 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐ och 250‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 39:

Drifttidsmätarens ställning: 1 000 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
Datum:
använts i 1 000 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐, 250‐, 500‐ och 1 Mätarställning
000‐timmarsunderhållet.
Montör:
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
Stämpel:
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 40:

Drifttidsmätarens ställning: 1 250 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 1 250 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐ och 250‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 41:

Drifttidsmätarens ställning: 1 500 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 1 500 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐, 250‐ och 500‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
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Tabell 42:

Drifttidsmätarens ställning: 1 750 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 1 750 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐ och 250‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 43:

Drifttidsmätarens ställning: 2 000 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
Datum:
använts i 2 000 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐, 250‐, 500‐, 1 000 Mätarställning
och 2 000‐timmarsunderhållet.
Montör:
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
Stämpel:
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 44:

Drifttidsmätarens ställning: 2 250 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 2 250 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐ och 250‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 45:

Drifttidsmätarens ställning: 2 500 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 2 500 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐, 250‐ och 500‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
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Tabell 46:

Drifttidsmätarens ställning: 2 750 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 2 750 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐ och 250‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 47:

Drifttidsmätarens ställning: 3 000 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
Datum:
använts i 3 000 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐, 250‐, 500‐ och 1 Mätarställning
000‐timmarsunderhållet.
Montör:
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
Stämpel:
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 48:

Drifttidsmätarens ställning: 3 250 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 3 250 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐ och 250‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 49:

Drifttidsmätarens ställning: 3 500 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 2 500 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐, 250‐ och 500‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
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Tabell 50:

Drifttidsmätarens ställning: 3 750 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 3 750 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐ och 250‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 51:

Drifttidsmätarens ställning: 4 000 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
Datum:
använts i 4 000 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐, 250‐, 500‐ och 1 Mätarställning
000‐timmarsunderhållet.
Montör:
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
Stämpel:
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 52:

Drifttidsmätarens ställning: 4 250 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 4 250 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐ och 250‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 53:

Drifttidsmätarens ställning: 4 500 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 4 500 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐, 250‐ och 500‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
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Tabell 54:

Drifttidsmätarens ställning: 4 750 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 4 750 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐ och 250‐
timmarsunderhållet.

Datum:
Mätarställning
Montör:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 55:

Drifttidsmätarens ställning: 5 000 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
Datum:
använts i 5 000 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10‐, 50‐, 250‐, 500‐ och 1 Mätarställning
000‐timmarsunderhållet.
Montör:
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
Stämpel:
kontrollerna (10‐timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.

Huomaa!

Notera!

Note!

Kom ihåg att skölja ur kylsystemet och byta kylarvätska vartannat år
(med 2 års intervall).

Huomaa!

Notera!

Note!

Se till att maskinens periodiska underhåll sköts enligt detta
serviceprogram även i fortsättningen. På så sätt säkerställer du att
maskinen fungerar effektivt och länge och har ett bra
återförsäljningsvärde.

ANTECKNINGAR:
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