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Betjeningsvejledning

1.0 INDLEDNING
Tillykke med købet af din nye LM Trac, den kompakte multi‐purpose
traktor. Denne maskine er resultatet af Oy LAIMU Ab's innovative design
og ekspertise.
Maskinen er fremstillet af højkvalitetsmaterialer, og de anvendte
komponenter er leveret af velrenomerede fabrikanter. Strenge
kvalitetsstandarder og kriterier for kvalitetskontrol overholdes i alle
projekteringens og produktionens trin.
Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, som du behøver til drift
og vedligeholdelse af maskinen. Desuden indeholder den instruktioner
om sikre arbejdsprocedurer. Vejledningen indeholder også tips til mulige
problemløsninger.
Ved at overholde instruktionerne og udføre den anviste vedligeholdelse
som planlagt, så sikrer du din maskine en lang og problemfri levetid.
Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne for drift og
vedligeholdelse!
Maskinens fører skal have læst og sat sig ind i instruktionerne i denne
vejledning, inden maskinen tages i brug. Desuden skal alle personer, som
udfører vedligeholdelse på maskinen, have læst og sat sig ind i
instruktionerne for vedligeholdelsen inden den påbegyndes.
Betjeningsvejledningen skal til enhver tid være ombord på maskinen.
Hvis vejledningen er blevet ulæselig eller går tabt, skal en ny eller ekstra
vejledninger bestilles hos din lokale LM Trac forhandler.
På grund af vores konstante produktudvikling forbeholder vi os retten til
at foretage strukturelle og tekniske ændringer uden forvarsel.
Derfor er det muligt, at maskinen ikke i fuldt omfang svarer til
informationen, som denne vejledning indeholder.
Din LM Trac forhandler kan forsyne dig med de seneste data, og du kan
få en ny, opdateret udgave af vejledningen hvis nødvendigt.
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Info!
Kopiering af tekst og billeder fra denne vejledning, også delvist, er
forbudt.
Vi har gjort os stor umage med at sikre korrektheden for al information,
som er indeholdt i denne vejledning. Vi er ikke ansvarlige for direkte eller
indirekte skader, der måtte opstå som et resultat af fejl i denne
vejledning.
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1 1 Maskindata og identifikationsplade
Skriv dataene i de nedenstående rækker:
Ejer:

____________________________________ __________________________

Adresse:

____________________________________ Telf.: _____________________

Hovedmaskine: Serienummer: _______________________ Model:____________________
Motor:

Serienummer: ________________________ Model:____________________

Forhandler:

____________________________________ Telf.: _____________________

Leverandør af reservedele:__________________________ Telf.: _____________________
Serviceassistance: _________________________________ Telf.: _____________________
Maskinens identifikationsplade (A) er placeret til venstre på
førerkabinens bagside.
Figur 1.

Identifikationspladen indeholder:
CE‐mærke og maskinens model, serienummer,
fabrikationsår, vægt, maks. total vægt, maks.
akselbelastning (for‐/bagtil) og motorkraft.

Figur 1.

Serienummeret er også trykt på maskinens
for‐ og bagstel til højre for punktet A.

Figur 2.

Motorens identifikationsplade
indeholder motormodel og
serienummer.
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1 1 Betjeningsvejledningens opbygning
Denne betjeningsvejledning er opdelt i syv (7) forskellige kapitler:
01 Indledning
– Indholdsfortegnelse
02 Sikkerhed
03 Maskinens struktur
04 Kabine og styrekommandoer
05 Kørsel og betjening
06 Vedligeholdelse
07 Tekniske specifikationer
LM Trac‐maskinen indeholder den nyeste teknologi, og dens betjening
og vedligeholdelse stiller krav både til føreren og til
vedligeholdelsesteknikeren. Du sikrer, at din maskine bruges og
vedligeholdes sikkert og teknisk korrekt ved at læse og sætte dig ind i
oplysningerne, som denne vejledning indeholder.
Hensigten har været at fremstille en vejledning, der er så klar som
muligt, og alle nødvendige trin er gennemført for at sikre, at den
information, som præsenteres i vejledningen, er tilstrækkelig og korrekt.
På grund af de mange forskellige driftsbetingelser og ‐metoder, kan det
tænkes, at vigtig information tilfældigt er blevet udeladt eller er
ukorrekt. Maskinens fører skal have dette for øje og handle i
overensstemmelse hermed.
Denne vejledning indeholder ikke drifts‐ og vedligeholdelsesanvisninger
for udstyr, som kan kobles til maskinen. Føreren skal omhyggeligt læse
sikkerheds‐, drifts‐ og vedligeholdelsesinstruktionerne for udstyret, som
anvendes.

1 1 Sikkerhed og miljøbeskyttelse
Der er lagt stor omhu i at sikre, at maskinen er fabrikeret på en
miljøvenlig måde. Men føreren er den eneste ansvarlige for brug af
maskinen i overensstemmelse med respekt for miljøet og dets
sikkerhed.
Læs omhyggeligt kapitel 02 med overskriften »Sikkerhed« i denne
vejledning.

1 1 Strukturelle ændringer
Eventuelle ændringer, som ønskes udført ved maskinens struktur og/
eller styresystem kræver altid skriftlig tilladelse fra Oy LAIMU Ab. Hvis
denne ikke foreligger bortfalder garantien.

1 1 Ansvar for fejl og garanti
Oy LAIMU Ab‹s ansvar for fejl og garanti dækker ikke skade, som
bevisligt er opstået pga. handlinger, som er i modstrid med
anvisningerne i denne betjeningsvejledning.
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2.0 SIKKERHED
Alle gældende love, dekreter og bestemmelser skal overholdes under
brug og vedligeholdelse af maskinen.
Anvisningerne for sikkerhed og brug, som er indeholdt i denne
vejledning, skal følges!
Anvisningerne for vedligeholdelse og reparation skal følges. Ved at følge
disse anvisninger sikrer du en problemfri og sikker drift, samt en lang og
rentabel levetid for din maskine.
Hvis der opstår en fejl, som du ikke selv kan reparere, bedes du kontakte
LM Trac Service.
Stands omgående arbejdet, hvis der er den mindste mulighed for, at
fejlen kan udgøre en fare for ulykke eller maskinskade.

2.1 Skilte og symboler

Advarsel!

Warning!

Et advarselsskilt signalerer en fare for ulykke og/eller alvorlig skade på
materiale, og giver vejledning om, hvordan disse farer kan elimineres.

Bemærk! Note!

Bemærk‐skiltet bruges til at henlede din opmærksomhed på emner eller
handlinger, som vejleder om den sikreste og mest økonomiske drift af
din maskine.

Info!
Info giver dig generel information om overholdelse af gældende
bestemmelser i forskellige sammenhænge (f.eks. bortskaffelse af affald)
og beskyttelse af maskinen og miljøet under brug og vedligeholdelse.

2.1 Sikkerhedsanvisninger
Den bedste ulykkesforsikring er overholdelse af
sikkerhedsanvisningerne. Læs dette kapitel omhyggeligt igennem inden
du starter arbejdet med maskinen. Alle maskinens operatører skal,
uanset deres tidligere erfaring, have læst og sat sig ind i dette kapitel,
inden de bruger maskinen. Maskinens ejer skal oplyse operatørerne om
disse anvisninger. Opbevar vejledningen på det specielle
opbevaringssted.

2.2.1 Inden brug
• Studér maskinen og kend dens begrænsninger. Læs
betjeningsvejledningen, inden du starter maskinen.
• Overhold alle advarsels‐ og instruktionsskilte, som sidder på maskinen.
• Brug ikke maskinen hvis du er påvirket af alkohol, medicin eller stoffer
med narkotisk virkning. Træthed kan også være farlig.
• Kontrollér omgivelserne inden arbejdet eller installation af
ekstraudstyr.
• Brug ikke poset, slidt eller overdrevent løstsiddende beklædning. Tøj
kan blive fanget ind af de roterende komponenter eller
styreanordninger og forårsage ulykker. Brug korrekt, personlige
værnemidler, dvs. hjelm, sikkerhedssko, beskyttelsesbriller, høreværn,
arbejdshandsker osv., som krævet i de lokale, ulykkesforebyggende
bestemmelser.
• Tillad ikke passagerer i maskinen, når du arbejder
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• Kontrollér alle mekaniske dele for slid og deres korrekte justering.
Udskift omgående slidte og beskadigede komponenter. Kontrollér
regelmæssigt at bolte og møtrikker er spændte.
• Hold maskinen ren. Ophobet olie, fedtstof, støv og græs kan antænde
og forårsage ulykker.
• Brug kun ekstraudstyr og værktøj, som er godkendt af Oy LAIMU Ab.
• Kontrollér, at maskinen har tilstrækkelig olie og brændsel, at den er
smurt og at alle vedligeholdelsesprocedurer er gennemført inden du
starter den.
• Udfør ikke ændringer ved maskinens struktur. Det kan føre til
uforudsigelige farer for sikkerheden.
• Lad ikke en uerfaren person betjene maskinen. Personen, som låner
maskinen ud, er ansvarlige for eventuelle skader og ulykker.

2.2.1 Under brug
• Stig af og på maskinen på en sikker måde. Benyt altid håndtag og
fodtrin. Grib aldrig fat i styremekanismerne, når du stiger på
maskinen. Spring aldrig af eller på maskinen.
• Start og betjen kun maskinen fra førersædet. Stå aldrig på sædet mens
motoren er tændt.
• Kontrollér, at alle styrekommandoer er i neutral position eller slukkede
før maskinens startes.
• Start ikke motoren ved at kortslutte startforbindelserne. Forsøg ikke at
bypasse antændingskontakten, da maskinen kan bevæge sig.
• Start ikke motoren på et lukket eller dårligt udluftet område.
Udstødningsgas er giftig.
• Kontrollér, at al sikkerhedsudstyr og alle ‐luger er på plads. Udskift
beskadiget eller manglende sikkerhedsudstyr.
• Sørg for, at maskinen ikke kan krænge over. Tilpas din hastighed til de
forhåndenværende forhold, og kør ikke på skrænter, som er for stejle.
• Hold døre og luger lukkede under kørsel. Styr kun maskinen inde fra
kabinen.
• Brug styrekommandoerne på en sikker måde. Tryk acceleratorpedalen
langsomt ned for at forhindre at maskinen starter i ryk.
• Planlæg din kørerute og undgå forhindringer.
• Hold en sikker afstand til grøfter og stejle skrænter. Vær specielt
forsigtig i regnvejr, og når du kører på en våd eller sne‐ og isglat
overflade.
• Pas på anden trafik! Pas på hvor du kører, og brug signallampen på
taget ifølge den lokale trafiklovgivning og ‐bestemmelser.
• Husk at maskinens stabilitet ændres afhængigt af lasten. Hold lasten så
lavt som muligt.
• Lad fremdriftssystemet sørge for bremsning, når du kører ned ad
bakke. Undgå at bruge bremsepedalen til at nedsætte farten.
• Udfør ikke ændringer i køreretning eller ‐hastighed, når du kører på
skrænter.
• Hold fast i rettet, hvis maskinen vipper over. Spring ikke af.
• Overhold omhyggeligt andet udstyrs drifts‐ og sikkerhedsinstruktioner.
• Træd ikke ind i drejearealet for maskinens chassiskobling (336‐686
maskiner) mens motoren kører. Der er fare for knusning.

2.2.1 Efter brug
► Parkér
► Sænk
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► Stop

motoren.
tændingsnøglen.
► Lås dørene.
► Åbn hovedkontaktens kredsløb.
► Fjern

2.1 Under vedligeholdelse
• Parkér maskinen på terræn med hårdt underlag, sænk al udstyr og
stands motoren.
• Sørg altid for at have førstehjælpsudstyr og ildslukker i nærheden af
vedligeholdelsesarealet.
• Hvis du arbejder under løftet kassevogn/platform, skal den altid
understøttes mekanisk i den øverste position.
• Husk, at der kan være resttryk i hydrauliske systemer efter at motoren
er standset.
• Hvis du afbryder hydrauliske dele, skal du først sikre dig, at olien er
tilstrækkelig afkølet til ikke længere at give forbrændinger.
• Åben forsigtigt sammenkoblingerne, så olien ikke sprøjter ud.
• Inden der udføres vedligeholdelse af motor, udstødningsrør, radiator
eller hydrauliske dele, skal maskinen være fuldstændig afkølet.
• Stop altid motoren inden påfyldning af brændstof. Undgå sprøjt og
overfyldning af tanken.
• Ryg ikke under påfyldning af brændstof eller vedligeholdelse af batteri.
Sørg for, at der ikke findes gnister eller åben ild i nærheden af
brændstofstanken eller batteriet. Fra batteriet udgår brændbar gas,
særligt under opladning.
• Læs “Brug af hjælpebatteri” inden du bruger hjælpebatterier i
forbindelse med opstart.
• Placér ikke metalgenstande på toppen af batteriets klemmer.
• Forebyg kortslutninger og gnistdannelse. Afbryd altid det negative
batterikabel først og tilslut altid det positive kabel først.
• Skru ikke låget af radiatoren før væsken er afkølet. Skru forsigtigt låget
løs, og lad trykket slippe ud langsomt.

Advarsel!

Warning!

Et hydraulisk oliesprøjt kan være sylespidst og trænge gennem
beklædning og hud og forårsage alvorlig tilskadekomst.
Brug aldrig hænderne til at kontrollere for lækager. Brug f.eks. i stedet
et stykke karton. Brug ansigtsmaske og beskyttelseshandsker. Hvis olie
trænger under huden, skal du straks søge lægehjælp. Olien kan
forårsage nekrose, alvorlig infektion og allergiske reaktioner.
• Batteriet og dets syre indeholder tungmetaller. Bortskaf batteriet i
overensstemmelse med de gældende bestemmelser.
• Overhold alle gældende love og bestemmelser når du bortskaffer olie,
frostvæske, opløsningsmidler, batterier og batterisyre.
• Brug ansigtsmaske og sikkerhedsbriller til at beskytte øjne og
åndedrætsorganer mod støv og andre partikler.
• Gå aldrig under maskinen før du er helt sikker på, at den bliver op
oprejst position. Brug altid støttebukke eller andre, pålidelige former
for understøtte.
• Bloker chassiskoblingen med en låsepal inden maskinen f.eks. løftes
med løftestropper (chassisstyrede maskiner).
• Løft ikke det rullende bagaksel ved at tage fat om det på midten
(maskiner med aksler).
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• Gå aldrig under en løftet gaffel med mindre den er blokeret i
positionen med en mekanisk blokering.

2.1 Skilte og mærkeplader
• Overhold altid instruktionerne på skiltene, som er fastgjort på
maskinen.
• Hold skiltene og pladerne rene og læselige.
• Rengør skiltene med sæbe og vand, tør med en blød klud.
• Udskift beskadigede eller slidte skilte med nye.
• Hvis du udskifter en komponent med et skilt, skal du sikre dig, at der
placeres et nyt skilt på samme sted.
• Sæt nye skilte på en tør, ren og affedtet overflade. Der kræves en
minimumtemperatur på +10 °C.
Bemærkninger:
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3.0 MASKINENS STRUKTUR
Det er af altafgørende betydning at have kendskab til maskinens struk‐
tur så sikker og effektiv drift og vedligeholdelse kan garanteres. Dette
kapitel omhandler maskinens struktur, dvs. hovedkomponenternes be‐
tegnelse og deres placering.
Detaljerede anvisninger for drift og vedligeholdelse gives i kapitlerne 04
Kabine og styrekommandoer, 05 Kørsel og brug og 06 Vedligeholdelse.
LM Trac 336 med chassisstyring er en speciel maskine.
Figur 3.

En effektiv brug af maskinen kræver, at du omhyggeligt gør dig be‐
kendt med maskinens funktionsprincipper. Maskinens lette vægt og re‐
lative lave motorkraft tillader ikke en enorm belastning. I stedet skal ar‐
bejdet udføres ved hjælp af maskinens mange specielle egenskaber. Det
vil sikre et godt arbejdsresultat, både kvantitativt og kvalitativt.
LM Trac 336 har en struktur, der er bygget op, at vedligeholdelse og re‐
paration kan udføres nemt og hurtigt.
Kraftkilden, en Perkins 403D‐ 15T dieselmotor og tilsluttet drev, samt
hydrauliske pumper til styring og betjening udgør en enkelt samling.
Samlingen er monteret på chasisset med gummiindsatser, så motorens
vibrationer ikke overføres til chasisset, hvor de vil kunne danne uønsket
støj og vibrationer. Sikkerhedskabinen er ligeledes monteret med gum‐
miindsatser på chassiset for at formindske uønsket støj.
Udstyr monteres på monteringsanordningen foran på maskinen eller på
rammen A. Brændstoftank og hydralisk olietank er indbyggede dele af den
bageste ramme. Batteriet er pladeret på forsiden af den bageste ram‐
me.
En effektiv brug af maskinen LM Trac 336 kræver, at føreren kender
principperne for maskinen automatiserede kørsel.
Fremdriftssystemet er et helt igennem hydraulisk system, som giver en
højfleksibel kørsel både forlæns og baglæns Kørepedalen bruges til pro‐
cedurerne, som udføres med koblings‐/bremsepedalen og gear i et tra‐
ditionelt, mekanisk fremdriftssystem.
Der kan vælges mellem to forskellige drevsystemer med kørepedal med
enten dobbelt eller enkelt funktion.
Kørepedalen med dobbelt funktion bruges til procedurer, som udføres
med kobling‐/bremsepedalen i et traditionelt, mekanisk fremdriftssy‐
stem og til ændring af køreretningen.
Når kørepedalen er trykket ned med den forreste del af foden, kører
maskinen FREM, når den er trykket ned med hælen, kører maskinen
TILBAGE.
Kørepedalens position påvirker kørehastigheden og retningen i kraft af
den oliemængde, som sendes til hubmotoren. Motorens rotationsha‐
stighed reguleres med et separat gashåndtag. I praksis bruges gashånd‐
taget til at indstilles en passende rotationshastighed for motoren, mens
kørepedalen bruges til at vælge køreretning og ‐hastighed. Når trykket
på kørepedalen mindskes, finder en automatisk bremseaktion sted fra
den hydrostatiske kraftoverførsel, både ved for‐ og baglæns kørsel.
I systemer, som er udstyret med en kørepedal med enkelt funktion,
bruges pedalen samtidigt til procedurer, som udføres med kobling‐/
bremsepedalen i et traditionelt, mekanisk fremdriftssystem, og til æn‐
dring af køreretningen og regulering af kørehastigheden. Køreretningen
vælges ved hjælp af en trepositionskontakt på det højre armstøtte.
Når kørepedalen trykkes ned, øges motorhastigheden og dermed køre‐
hastigheden. Køreautomatiseringen sikrer, at motoren altid fungerer in‐
den for det optimale omdrejningsområde og forbruger så lidt brændstof
som muligt.
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Når trykket på kørepedalen mindskes, fungerer det hydrostatiske frem‐
driftssystem som en bremse og nedsætter maskinens hastighed. Hvis
trykket slippes pludseligt, standser maskinen brat.
Maskinen er også udstyret med en separat bremsepedal, som normalt
kun er nødvendig for at holde maskinen bremset på en hældende over‐
flade.
“LM Trac 336 har følgende hastighedsområder:
Hurtig 0–35 km/h
Langsom 0–17,5 km/h
Baglæns kørsel: 0–17,5 km/h
Dieselmotoren roterer en variabel, aksial stempelfortrængningspumpe,
som leverer olie til hubmotorerne med to hastigheder, som er placeret i
hjulhubbene.
Kørehastigheden kan reguleres trinløst inden for hastighedsområdet.
Maskinen har kontinuerligt firhjulstræk både når den kører forlæns og
baglæns.
Hubmotorerne er serieforbundne så maksimal traktion opnås. Maskinen
har ikke separat differentiallås.
Implementationen af funktionshydraulikken er også forskellig fra den
traditionelle, mekaniske brug. Hovedmaskinen LM Trac 336 forsyner alle
aktuatorer hydraulisk. Kraftkilden er en fast gearpumpe af fortræng‐
ningstypen.
Maskinens styremekanisme er hydrostatisk optimeret chassisstyring.
Styringen fungerer også, når maskinen er slukket, men er da meget stiv.
Systemet omfatter en separat hydraulikpumpe for styringen, styregear
(orbitrol) og styrecylinder.
Maskinens hubmotorer er udstyret med pladekompressorbremser, som
fungerer som parkeringsbremser og aktiveres automatisk, når motoren
slukkes (negativ bremse). Parkeringsbremsen kan også aktiveres med en
separat, elektrisk kontakt, mens motoren kører.
Når kørepedalen slippes, eller trykket på pedalen mindskes under kørsel,
begynder hele det hydrauliske fremdriftssystem at bremse. Der skal
neddrosles langsomt, da et pludseligt slip af kørepedalen vil forårsage
en kraftig opbremsning.
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3.2 Hovedkomponenter og eksternt udstyr
Figur 4.

1. Kabine
4. Blinklys
7. Serviceluge (f.eks. til påfyldning af brændstof)
10. Frontlift/udstyrsmonteringsanordning

2. Forlygter, arbejdslys
3. Sidespejle
5. Motorhjelm/platform, chassis 6. Motor
8. Hubmotorer (4 stk.)
9. Hydrauliske tilslutninger
11. Afvisersignal og frontlygter
Figur 5.

1. Hovedafbryder

2. Batteri (under hus)

3. Inspektionsglas, hydraulisk olie

4. Lås til serviceluge

5. Serviceluge, radiator

6. Anhængerkrog/monteringsanordning
bagtil

7. Elektrisk stikdåse

8. Baglygter, arbejdslys

9. Baglygter

Batteriet er vedligeholdelsesfrit og kræver ingen speciel service. Det skal
dog kontrolleres, om batterikablerne sidder godt fast, og at kabelkon‐
nektorerne og og batteriets udvendige side er rene. Kontrollér også, om
batteriet sidder godt fast.
Hovedafbryderen (4) og hjælpestikdåsen (5) er placeret på venstre side
af maskinens stel ud for baghjulet.

Ver. 15.2.2013
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Advarsel!

Warning!

Hovedafbryderen må ikke afbrydes mens motoren kører!
Hovedafbryderen kan bruges til at afbryde alle elektriske forbindelser
mellem batteri og maskine.
Den valgfri hjælpestikdåse og tilslutningskablet giver pålidelig og nem
hjælpestrømsmodtagelse og ‐forsyning.

3.1.1 Frontlift og hurtig tilkoblingsanordning
Afhængigt af dit valg, er din maskine forsynet med A stelramme i versio‐
nen A eller B, eller tilkoblingsanordningen C med tre punkter.
Figur 6.

1. Løftecylindere

2. Aflastningscylindere

3. Rotationscylindere

3.1.1 Hydrauliske pumper
Figur 7.

1. Hydrauliske pumper, styring

14

2. Hydrauliske pumper, funktioner
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3.2 Kabinen set indvendigt
Figur 8.

1. Multifunktionskontakt
4. Kontaktpanel
7. Hydrauliske styrepinde
10. Regulator
13. Førersæde og sæderegulering

2. Rat
5. Pedaler
8. Regulering af ratstamme
11. Kabinelys

3. Instrumentpanel
6. Panel, højre side
9. Bakspejl
12. Højre armlæn

3.1.1 Strømtavle
Figur 9.

Strømtavle (1), sikringer og relæ er placeret under førersædet.
► Fjern skruerne (2) og vip sædet op.
HUSK at lægge sædet ned igen og fastgøre det med de to holdeskruer
inden maskinen igen benyttes.

3.2 Hydrauliske tilslutninger (afhængigt af udstyret på din maskine)
Figur 10.

1. Motorhydraulik (med uret)
3. Cylinderhydraulik 1 (2 x 3/8” koblingsstykke)
5. Tankledning, hydraulisk returløbsledning

Ver. 15.2.2013

2. Motorhydraulik (mod uret)
4. Cylinderhydraulik 2 (2 x 3/8” koblingsstykke)
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3.2 Brændstof‐ og vaskevæsketanke

Figur 11.

1. Serviceluge
4. Ekspansionstank for kølesystem
7. Radiatorrist

2. Lås til serviceluge
5. Vaskevandstank

3. Låg til brændstoftank
6. Ringstift

Servicelugen på LM 336 er placeret bagtil i maskinens venstre hjørne.
Lugen (1) åbnes ved at dreje og løfte låsen (2). Bag lugen finder du låget
til brændstoftanken, kølesystemets ekspansionstank og tanken med va‐
skevand til vinduesviskerne.
Radiatoren rengøres/efterses ved at fjerne ringstiften (5) og åbne radia‐
torristen (6).

Bemærk! Note!
Ret aldrig en kraftig trykstråle mod radiatorristen.

3.2 Kassevogn/platform, chassis
Figur 12.

En vandtank, eller en anden tanktype, kan monte‐
res på toppen af kassevognen, som er forsynet
med et hydraulisk vippesystem. Kassevognen kan
også bruges som platform til montering af forskel‐
ligt udstyr eller transport af f.eks. sand. Når platfor‐
men anvendes, skal der udvises opmærksomhed
på dens bæreevne (bestemt af den bageste aksels
bæreevne).
Vægten på det monterede udstyr, genstande eller
tank, som er installeret på kassevognen, skal tages
i betragtning under kørslen. Et hvilket som helst
læst på platformen flytter maskinens tyngdpunkt
højere op. Udvis særlig opmærksomhed i kurver el‐
ler ved kørsel på skråninger, da et højere tynge‐
punkt gør maskinen mere ustabil (maskinen vil væ‐
re mere tilbøjelig til at tippe over).
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Advarsel!

Warning!

Kassevognen må ikke overbelastes.

3.1.1 Motorrum
Figur 13.

1. Kølevæske

2. Brændstoftank (40 liter)

3. Motorolie

4. Motorolie, kontrol af niveau (målepind) 5. Indløbsfilter, hydraulisk system 6. Påfyldning af hydraulisk olie,
låg
7. Generatorrem

8. Luftfilter

Advarsel!

Warning!

Åben aldrig radiatorens låg, mens motoren kører!
Vent til motoren er tilstrækkelig afkølet (systemet er trykløst) og åbn
derefter forsigtigt låget! Hvis nødvendigt fyldes kølevæske i ekspansi‐
onstanken.
Varm væske som udledes under stort tryk kan forårsage alvorlige for‐
brændinger.
Kølevæskeniveauet skal være over midten. Hvert efterår skal det sikres,
at kølevæsken er beskyttet mod frost.
Se kapitel 6 »Vedligeholdelse« for yderligere, detaljerede anvisninger.
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4.0 KABINE OG STYREKOMMANDOER
4.2 Døre, låse
Figur 14.

Åben døren (venstre) udefra ved at trykke åbningsknappen (1) ind og
trække i håndtaget (2). Døren kan aflåses med nøglen.
Bemærk! Døren på højre side er beregnet som nødudgang og kan kun
åbnes indvendigt fra.
Figur 15.

Dørene åbnes indefra ved at løfte vippearmen (1).

4.2 Styrekommandoer
Figur 16.

1. Ratstamme, låseskrue
4. Instrumentpanel

2. Multifunktionskontakt
5. Ratstamme, kontaktpanel

3. Antændingskontakt
6. Hydrauliske styrepinde

4.2 Multifunktionskontakt
Figur 17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ver. 15.2.2013

Horn ‐ Tryk på knappen.
Vinduesvasker, forrude ‐ tryk kontaktens ring ind.
Vinduesvisker ‐ drej manchetten.
Afvisersignal til højre ‐ tryk opad.
Afvisersignal til venstre ‐ tryk nedad
Nærlys/fjernlys
‐ fjernlys, skub kontakten fremad.
‐ nærlys, træk kontakten bagud.
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4.2 Instrumentpanel
Figur 18.

1. Omdrejningstæller
4. Parkeringslysindikator
7. Ikke anvendt
10. Hydraulisk returfilterindikator
13. Advarselslampe for overopvarmet
motor

2. Brændstofmåler
5. Ikke anvendt
8. Fjernlysindikator
11. Driftstimetæller
14. Advarselslampe for motorolietryk

3. Motortemperaturmåler
6. Afvisersignalindikator
9. Gløderørsindiaktor
12. Parkeringsbremseindikator
15. Batteriindikator

1. Omdrejningstælleren angiver motorens omdrejninger som omdr./min.
Aflæsningen er multipliceret med 100 (f.eks. 35 = 3.500 omdr./min.)
2. Brændstofmåleren angiver mængden af brændstof, som er tilbage i tanken.
Når viseren er i den røde zone, er der ca. 7 liter brændstof tilbage.
3. Motortemperaturmåleren angiver motorkølevæskens temperatur.

Driftstemperaturen er normal, når viseren er i den grønne zone. Hvis
viseren er i den røde zone, er motoren overophedet og advarselslampen
(13) tænder. Bring omgående motorens omdrejninger til tomgang og lad
motoren køle ned i det nødvendige tidsrum. Sluk for motoren og find
årsagen til overophedningen. Årsagen skal fjernes inden arbejdet
fortsættes.
Driftstemperaturen er for lav, når viseren er i den blå zone. Varm
motoren op til normal (grøn) driftstemperatur inden den udsættes for
intensiv belastning.
Under meget kolde eller varme betingelser, kan det være nødvendigt af
ændre motorens termostat, så den passer til betingelserne.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parkeringslysindikatoren (grøn) tænder, når der tændes for lysene.
Ikke anvendt
Indikatoren blinker, når et afvisersignal er tændt (venstre/højre).
Ikke anvendt
Fjernlysindikatoren (blå) tænder, når fjernlyset er tændt.
Gløderørsindiaktoren (gul) tænder, når motoren foropvarmes inden start.

Bemærk! Note!
BEMÆRK: Foropvarmningen slukker ikke automatisk. Føreren
beslutter, hvad der er passende foropvarmningstid ved at kontrollere
den udendørs temperatur.
10. Indikatoren for hydraulikoliens returfilter (rød) tænder, når returfilteret er
ved at tilstoppe. Sluk motoren og udskift filteret.
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11. Driftstimetælleren angiver det samlede antal driftstimer for maskinen
(tiden for motorens funktion), så f.eks. periodisk vedligeholdelse kan
planlægges. Tallene, som vises, er timer og 1/10 af en time.
12. Den røde parkeringsbremseindikator lyser, når parkeringsbremsen er
trukket.
13. Advarselslampen for overopvarmet motor (rød) tænder, hvis motorens
driftstemperatur bliver for høj. Se pkt. 3
14. Advarselslampen for olietrykket i motoren (rød) tænder, hvis motorens
olietryk bliver for lavt.

Advarsel!

Warning!

Sluk omgående for motoren. Find og reparer årsagen til at indikatoren
tænder (sensorfejl eller fejl i smøresystemet) inden motoren igen startes.
15. Batteriindikatoren (rød) tænder, når strømmen tilsluttes, og den skal slukke
igen, når motoren starter.

Hvis batterispændingen bliver for lav mens motoren kører, tænder
advarselslampen. Sluk for motoren. Find og ret fejlen inden arbejdet
genoptages.

4.2 Ratstamme, kontaktpanel
En indikator i kontakterne tænder som tegn på deres aktive status
Figur 19.

1. Forlygtekontakt med 3 positioner:
OFF/Parkeringslys ON/Forlygter ON

2. Lygtekontakt: ON/OFF

4. Forlygter, advarselslyskontakt: ON/OFF

3. Forlygter,
arbejdslyskontakt:
ON/OFF
5. Hastighedsvælgerkontakt* med
6. Parkeringsbremsekon‐
2 positioner: Hurtig hastighed (hare)/ takt: ON/OFF
Langsom hastighed (skildpadde)

*Hastigheden skal altid vælges, når maskinen holder stille.

4.2 Højre armstøtte og sidepanel
Figur 20.

1. 1. Sidepanelkontakter
4. Armstøtte
7. Kopholder
Ver. 15.2.2013

2. 2. Styrepinde
3. 3. Gashåndtag
5. Armstøtte låsearm
6. Varmeblæser
8. Styreventil for kabinetemperatur: Rød > varm, blå> kold.
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4.9.3 Sidepanel
Figur 21.

1. Gashåndtag eller vinkeljustering.
2. Ledig
3. Motorhydraulikkontakt, fortil
(+ omvending af rotationsretning for udstyr).
4. Ledig
5. Arbejdslyskontakt, bagtil
6. Sæde‐/spejlopvarmningskontakt
7. Vælgerkontakt, hydraulik bagtil (vippemekanisme)
8. Varmelegeme/luftkonditionering blæserkontakt
9. Luftkonditionering kontakt (tilbehør)
10. Motorhydraulikkontakt, bagtil
11. Alarmindikator, central alarm (orange)
12. Luftkonditioneringsstyring (tilbehør)

Bemærk! Note!
Placeringen og antallet af kontakter kan variere fra illustrationen
afhængigt af din maskines udstyr.

4.3 Symboler og deres betydning

Bemærk! Note!
Symbolerne afhænger af din maskine og dens udstyr!
Sæt dig ind i symbolerne på din maskine og deres betydning, for at gøre
betjeningen nem.
Betydningen for nogle af symbolerne, som hører til brugen af det
hydrauliske udstyr, kan i et vist omfang variere fra maskine til maskine
pga. forskelle i udstyr og funktioner.
Advarselsblinklys, kontakt
Alle maskinens blinklys kan tændes ved at trykke på den nederste del af denne
kontakt. Blinkene på indikatoren er synkrone med blinkerne.

Parkeringslygte/forlygtekontakt
Kontakten har 3 positioner:
1. Øverste del trykket ind: Lys slukkede
2. Central position: Parkeringslys tændte
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3. Nederste del trykket ind: Forlygter tændte. Der skiftes mellem nær‐ og
fjernlys ved at trykke på multifunktionskontakten på ratstammen.
Parkeringslyset fungerer, selvom motoren er slukket. Husk at slukke forlygterne
inden du standser motoren.

Forlygter, arbejdslyskontakt
Arbejdslyset fortil tænder, når den nederste del af kontakten er trykket ind.
Kontaktens indikator tænder, når arbejdslyset fortil er tændt.

Arbejdslyskontakt, bagtil.
Arbejdslyset bagtil tænder, når den nederste del af kontakten er trykket ind.
Kontaktens indikator tænder, når arbejdslyset bagtil er tændt.

Taglygte, fortil (hvis monteret)
Lygten tænder, når den nederste del af kontakten er trykket ind. Kontaktens
indikator tænder, når lygten er tændt.

Taglygte, bagtil (hvis monteret)
Lygten tænder, når den nederste del af kontakten er trykket ind. Kontaktens
indikator tænder, når lygten er tændt.

Hydraulisk olietemperaturmåler
Måleren viser den hydrauliske olies temperatur. Normal temperatur under
drift er ca. 80 °C.

Batteriindikator
Indikatoren tænder, når der opstår en fejl i batterisystemet. Lyset tænder, når
strømmen sluttes til, og slukker, når motoren er startet. Hvis indikatoren
tænder under kørslen, skal fejlen findes.

Gløderørsindiaktor
Denne indikator er tændt, når det manuelle gløderørssystem er i funktion. Se

5.1.2 Start side 32.
Motorolietrykindikator
Indikatoren tænder, når motorolietrykket bliver for lavt. Lyset tænder, når
strømmen sluttes til, og slukker, når motoren er startet. Hvis indikatoren
tænder under kørslen, skal motorens oliestand kontrolleres.

Fjernlysindikator
Den blå fjernlysindikator tænder, når fjernlyset er tændes. Du kan skifte mellem
nær‐ og fjernlys ved at trykke på multifunktionskontakten på n.

Indikator for baglæns kørsel
Denne indikator tænder, når BAGLÆNS vælges.

Indikator for forlæns kørsel
Denne indikator tænder, når FORLÆNS vælges som køreretning.

Afvisersignalindikator
Indikatoren blinker, når venstre eller højre afvisersignal er tændt.
Afvisersignalet aktiveres med multifunktionskontakten på ratstammen.

Filtertrykindikator
Denne indikator tænder, når kørehydraulikkens trykfilter er tilstoppet. Udskift
STRAKS filteret med et nyt!

Returfilterindikator
Denne indikator lyser, hvis funktionshydraulikkens returfilter er tilstoppet.
Udskift STRAKS filteret med et nyt!

Ver. 15.2.2013
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Indikator for tryk i bremsekredsløb
Indikatoren tænder, når trykket i bremsekredsløbet bliver for lavt. Find og ret
fejlen, som forårsager trykfaldet, inden arbejdet genoptages.

Kølevæskeindikator
Denne indikator tænder, hvis motortemperaturen bliver for høj. Hvis
indikatoren tænder under kørslen, skal temperaturen på motorens
temperaturmåler (7) kontrolleres. Find og ret fejlen, som forårsager motorens
overopvarmning, inden arbejdet genoptages.

Differentiallåskontakt
Denne kontakt bruges til at til‐ og frakoble differentiallåsen på frontakslen. Når
låsen er aktiveret, skal der styres så lige som muligt og skarpe sving skal undgås.
Det anbefales ikke at bruge låsen ved hastigheder på over 10 km/t. Kontaktens
indikator tænder, når differentiallåsen er tilkoblet.

PROGRAM Let / tung belastning
Køreprogramkontakt.
For yderligere oplysninger henvises til

Parkeringsbremsekontakt
Parkeringsbremsen aktiveres ved hjælp af fjederkraft og udløses af hydraulisk
tryk. Bremsen er altid koblet til, når motoren er slukket. Kontaktens indikator
tænder, når parkeringsbremsen er koblet til. Parkeringsbremsen skal altid
kobles til inden motoren slukkes.

Strømtilslutning
Strømtilslutningsstikdåsen er af plug‐typen, og kan f.eks. bruges til at oplade en
mobiltelefon. Det højest tilladte strømforbrug er 10 A med slukket taglygte.

Strømafbryder for formonteret udstyr
Kontakten bruges til at tilslutte strøm til strømstikket, som er placeret på
frontgaflen. Strømmen er frakoblet, når kontakten er udløst. Kontaktens
indikator tænder, når strømmen tilkobles.

Låsekontakt for formonteret udstyr
Låsekontakten for det formonterede udstyr åbnes og lukkes ved at holde
kontaktens nederste del trykket ned og samtidig betjene cylinderhydraulikkens
aktuator.

Gaffelslørkontakt
Denne kontakt bruges til at til‐ og frakoble gaffelsløret. Gaffelsløret forbedrer
maskinens kørsel under transit, når tungt udstyr er monteret på gaflen. Sløret
skal frakobles under arbejde med udstyret.

Bemærk! Note!
Betydningen for nogle af symbolerne, som hører til brugen af det
hydrauliske udstyr, kan i et vist omfang variere fra maskine til maskine
pga. forskelle i udstyr og funktioner.
Bageste lift, kontakt
Kontakten bruges til at hæve og sænke bagliften. Bagliften kan ikke hæves, hvis
sløret er koblet til.

Bagliftslør, kontakt
Denne kontakt bruges til at til‐ og frakoble sløret for bagliften. Husk at koble
sløret fra inden liften hæves. Kontaktens indikator tænder, når sløret tilkobles.
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Motorhydraulikkontakt, bagtil
ON/OFF‐kontakt Denne kontakt bruges til at til‐ og frakoble hydraulikken for
motoren bagtil.

Motorhydraulikkontakt, fortil
Kontakt med 3 positioner: ON/OFF/ON. Motorhydraulikken kan køres i to
retninger, afhængigt af kontaktens position. I den mellemste position er brugen
af motorhydraulikken koblet FRA.

.Vælgerkontakt, hydraulik bagtil
ON/OFF‐kontakt Kontakten bruges, når der anvendes udstyr, som er koblet til
cylinderhydraulikken bagtil (f.eks. vippe chassis = vippe kassevognen).

Kontakt for cylinderhydraulik, bagtil
Denne kontakt bruges til at lede oliestrømmen til cylinderhydraulikkens
kvikkoblinger, som er placeret bag på maskinen.

Strømforsyning 1 til bagmonteret udstyr
Kontakten bruges til at tilslutte strøm til det første strømstik, som er placeret
bag på maskinen. Strømmen er frakoblet, når kontakten er udløst.

Strømforsyning 2 til bagmonteret udstyr
Kontakten bruges til at tilslutte strøm til det andet strømstik, som er placeret
bag på maskinen. Strømmen er frakoblet, når kontakten er udløst.

Antændingskontakt
En mere detaljeret beskrivelse af antændingskontaktens funktion kan findes
under »Motordrift«.

Varmeblæserkontakt
Blæserkontakten har 4 positioner:
0) OFF
1) Hastighed I
2) Hastighed II
3) Hastighed III
Den højeste hastighed er beregnet til hurtig opvarmning af kabinen og
afrimning af forruden. Normalt bruges den laveste hastighed sammen med
luftkonditioneringen, så der dannes mindst mulig træk.

Styring af varmelegeme
Styringen bruges til at regulere vandmængden, som ledes ind i varmelegemets
kerne. Når kappen drejes til højre øges temperaturen i kabinen. Når kappen
drejes helt til venstre, lukkes vandcirkulationen til varmelegemets kerne.

Luftkonditioneringsstyring
Styringen bruges til at regulere luftkonditioneringens styrke. Brug ikke
luftkonditioneringen med for høj styrke, så overafkøling af kabinen undgås.

Luftkonditioneringskontakt
Denne kontakt bruges til at til‐ og frakoble luftkonditioneringen.
Luftkonditioneringen fungerer kun, når blæseren er tilsluttet. Drej
ventilatorbladene så luften sendes i opadgående retning, bort fra førerens
krop.

Sæde‐/spejlopvarmningskontakt
Denne kontakt bruges til at til‐ og frakoble opvarmningen af det udvendige
spejl og førersædet. Kontaktens indikator tænder, når varmen tilkobles. Husk at
slukke for varmen, når den ikke længere er nødvendig.

Ver. 15.2.2013
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Bagrudevisker/‐vasker
Kontakten har tre positioner:
0) OFF
1) Bagrudevisker til
2) Bagrudevasker til
Kontakten vender tilbage til positionen 1, når den slippes (returfjeder).

Central hydrauliksmøring, kontakt
Det centrale hydraliksmøringssystems funktion er beskrevet i detaljer i denne
vejledning samt vejledningen, som følger med systemet.

4.3 Armlstøtte, styrepinde og pedaler
Figur 22.

Styrepindenes bevægelser:

1. Nedsænkning af lift.
2. Hævning af lift.
3. Cylinderhydraulikkens funktioner.

• De hydrauliske cylindere, som er tilsluttet maskinen (maks. 3 stk.)
styres ved at bevæge de respektive styrepinde.
4. Kontakt, som vælger køreretning: FORLÆNS / NEUTRAL / BAGLÆNS (maskine
med 2 pedaler).
5. Kontakt, som kobler slør for frontlift til og fra (ekstraudstyr).

6, 7, 8 og 9 ikke i brug.
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4.3 Pedaler
Maskinen er efter dit valg forsynet med enten en (1) styrepedal, som
styrer både forlæns‐ og baglæns kørsel,
Figur 23.

Figur 24.

eller to pedaler, hvoraf en er bremsepedalen (1) og den anden
acceleratorpedalen (2). I dette tilfælde ændres køreretningen med
kontakten (4).

4.9.4 Radio
Figur 25.

Radioen er placeret i loftspanelet til højre for føreren. Radioen har sin
egen betjeningsvejledning.
Loftslampe
Loftslampen er placeret over højre dør. Kontakten er placeret samme
sted. Husk at slukke loftslampen inden kabinen forlades.

4.9.5 Varmeblæser
Figur 26.

Luftblæser
Kabinen er forsynet med blæsere til både opvarmning og
luftkonditionering. Blæserne kan drejes, og deres blade kan indstilles til
den ønskede position. Blæserne kan også lukkes.
Indvendig cirkulationsblæser
Figur 27.

Den indvendige cirkulationsblæser (1) er placeret til højre for førerens
ben.
Normalt holdes blæseren lukket. Hvis du ønsker opvarme kabinen
hurtigt, skal du åbne blæseren, som den indendørsluften recirkuleres
gennem opvarmningssystemet, hvorved kabineopvarmningen
forbedres.
Blæseren skal altid holdes åben, når luftkonditioneringen anvendes.
Ver. 15.2.2013
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4.9.6 Nødudgang

Bemærk! Note!
Døren på højre side er en nødudgang, og der må ikke findes
forhindringer af nogen art i nødudstigningsområdet, som kan forhindre
udstigningen!

Advarsel!

Warning!

Nødudgangen skal altid fungere korrekt.
►
►
►

Nødudgangen må aldrig blokeres med fremmede genstande. Den skal altid
være fri.
Der må ikke placeres ekstraudstyr i dette område (inde i eller uden for
kabinen).
Ved nødudgangen må der ikke monteres fremspringende dele, som
beklædningen kan hænge fast i, når kabinen forlades gennem nødudgangen.

4.6 Blinklys
Figur 28.

Du kan flytte blinklyset (A) fra holderen ved at løsne vingeskruen (B)
eller lægge det ned ved at frigøre holderen (C).

Bemærk! Note!
Når du bruger blinklyset, skal de gældende, lokale færdselsregler
overholdes.
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5.0 KØRSEL OG BETJENING
5.6 Generelt
• Følg sikre arbejdsprocedurer og overhold instruktionerne for sikkerhed
og betjening, som denne vejledning indeholder.
• Brug aldrig en maskine, som ikke er funktionsdygtig. Inden start skal
det altid kontrolleres, at lys, indikatorer, målere og styrekommandoer
er perfekt fungerende, også under kørsel.
• Al vedligeholdelse skal udføres punktligt i henhold til anvisninger, som
findes i denne vejledning.
• Afsnittene, som er mærkede med »Advarsel« og »Bemærk« skal læses
omhyggeligt inden maskinen tages i anvendelse.
• Gør dig selv bekendt med styrekommandoerne og maskinens
betjening og dens udstyr, inden du tager den i brug.
• Udfør daglig vedligeholdelse som anvist i vedligeholdelsesprogrammet.

5.6.1 Tilkøring af ny maskine
Der skal udvises speciel opmærksomhed på tilkørslen af en ny maskinen,
fordi det også påvirker dens levetid. Ved begyndelsen af tilkørslen skal
maskinen benyttes med let og varierende belastning. Varieret brug og
belastning hjælper motoren og maskinkomponenter i bevægelse til at
tilpasse sig.
Figur 1.
►
►
►
►
►

Motoren og det hydrauliske system skal varmes op, inden de belastes.
Motoren må ikke køre i tomgang eller for fuld belastning i mere end fem (5)
minutter.
Konstant kørehastighed skal undgås.
Bratte opbremsninger eller bratte ændringer i kørselsretningen skal undgås.
Udfør den første 50‐timers service som anvist i denne betjeningsvejledning.

Bemærk! Note!
Olietrykket i motoren og temperaturen skal kontrolleres under kørsel.
Motoroliens og kølevæskens niveauskal kontrolleres regelmæssigt.
Desuden skal det kontrolleres at skruer, møtrikker og slanger er
fastgjorte, og der holdes øje med eventuel slid (hjul, udstødningsrør,
aksler, vandslanger osv.). Spænd efter hvis nødvendigt.

5.1 Forberedelser til start
5.1.1 Inspektioner inden maskinen startes
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
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Gå rundt om maskinen og se efter skader, lækager (olie/væsker) og slid.
Kontrollér oliestanden i motoren.
Kontrollér kølevæskeniveau.
Rens rist og radiator.
Fyld brændstof på som nødvendigt.
Kontrollér den hydrauliske oliestand.
Rens luftfilterets støvlomme.
Kontrollér at advarselslamer og timetæller fungerer.
Kontrollér at forlygterne fungerer.
Kontrollér dækkenes tilstand og deres tryk, under alle omstændigheder
visuelt.
Kontrollér sikkerhedskabinens tilstand.
Kontrollér, at alle mærker læselige.
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5.1.2 Brændstoftyper

Figur 29.

Brændstoftanken fyldes op ved at bruge påfyldningstragten, som sid‐
der bag servicelugen i det bageste, venstre hjørne. Det er ikke nødven‐
digt at åbne eller tippe anhængeren/platformen under påfyldning af
brændstof.
Fyringsolie må ikke anvendes som brændsel til motoren. Hvis der an‐
vendes afgiftsfrit brændsel, skal det være motoregnet.
Der kan også anvendes dieselbrændstof til maskinen.
Både sommer‐ og vinterbrændsel skal være afpasset driftsbetingelser‐
ne.
Den følgende tabel viser eksempler på afgiftsfrie brændselstyper, som
kan anvendes:
Tabel: 13

Leverandør

Grad

Fortum

Tempera Green (sommer‐/vintergrad)
Tempera 5G
Tempera 3G

Shell

Thermo City (sommergrad)
Thermo City (vintergrad)
Thermo City Premium (sommergrad)

Esso

Essoheat LS
Essolene LS

Teboil

Hilight Motor (sommergrad)
Hilight Motor (vintergrad)

Info!
Brændstoftanken har et overtryk på 0,35 bar.

5.1.3 Sæderegulering

Bemærk! Note!
Reguler sædet inden motoren startes!
Standardsæde
Figur 30.

Tabel: 14

1. Regulering af sædets afstand
2. Regulering af affjedringens
Løft vippearmen (1) og skub sædet stivhed.
frem eller tilbage.
Reguler affjedringen ved at dreje
armen (2).
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5.1.4 Regulering af armstøtte, spejl og ratstamme
Figur 31.

Udfør disse reguleringen inden start:
Reguler højre armstøtte
Du kan regulere højde, afstand og hældning for armstøtten (2) ved at
løsne låsearmen (1). Reguleringen er trinløs.
Husk at stramme låsearmen.
Regulering af spejle
Regulér de udvendige og indvendige spejle inden start.
Regulering af ratstamme
Figur 32.

Regulér ratstammens hældning ved at løsne låsearmen (1) på venstre side, så
styrekommandoer er på bekvem afstand, og du opnår en ergonomisk kørestil‐
ling i kombination med sædereguleringen.

Advarsel!

Warning!

Regulér aldrig ratstammen mens maskinen er i bevægelse!

5.1.5 Regulering af kabinetemperatur
Knoppen (A), som regulerer temperaturen, er placeret på panelet til højre for
føreren.
Figur 33.

Regulér kabinetemperaturen, så den passer til dit behov, når motoren har nået
sin normale driftstemperatur. Reguleringen udføres ved at dreje regulatorknap‐
pen (A):
rød = varm
blå = kold

Ver. 15.2.2013
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5.1 Start af motor

Bemærk! Note!
Læs alle sikkerhedsanvisinger!
Læs alle sikkerhedsskilte!
Start og hold ikke motoren gående i et aflukket rum!
Foropvarmning er ikke automatisk!
Start kun motoren, når du sidder på førersædet!
Hold ikke starteren ned i mere end 30 sekunder ad gangen. Hvis moto‐
ren ikke starter inden for 30 sejunder, skal du vente 2 minutter, inden du
prøver igen.

5.1.1 Starterlås
Figur 34.

Info!
Maskinen er forsynet med en starterlås. Motoren starter ikke, med
mindre parkeringsbremsekontakten (A) er på ON, og
motorhydraulikkontakten (B) er på OFF!

5.1.2 Start
Figur 35.

Antændingskontaktens positioner:
P.
Ikke anvendt.
O. Strømmen frakoblet.
I.
Strømmen tilsluttet.
II.
Foropvarmning.
III. START.
1. Kontrollér, at parkeringsbremsen er slået TIL.
32
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2. Kontrollér, at motorhydraulikkontakten er slået FRA.
3. Kontrollér, at alle styrekommandoer er i neutral position.

Figur 36.

4. ilslut hovedkontaktens kredsløb.
5. Slut strømmen til, antændingskontakt i position I.
6. Kontrollér, at følgende advarselslamper tænder:

• Motorolietryk.
• Batteri.
• Parkeringsbremse.
7. Drej antændingskontakten til foropvarmningspositionen II.

• Gløderørsindikatoren tænder.

Bemærk! Note!
Du bestemmer selv foropvarmningstiden! Foropvarmning er ikke
automatisk!
Foropvarmning og gløderørsindiaktor slukker ikke, før du selv stopper
foropvarmningen!
Foropvarmningstiden afhænger af temperaturen. Hvis motoren er varm,
er et par sekunders foropvarmning tilstrækkeligt, mens en meget kold
motor kan kræve 20 til 30 sekunders foropvarmning.

Bemærk! Note!
Overdreven foropvarmning kan medføre skader på glødestikkene!
8. Drej tændingsnøglen til positionen START og slip den, så snart motoren er
startet. Hvis motoren ikke starter inden for en overskuelig tid (1‐20
sekunder), gentages foropvarmningen i forlænget tid og motoren startes.
9. Når motoren er startet kontrolleres det, at indikatorerne for olietryk og
batteri slukker. Hvis en advarselslampe forbliver tændt, skal motoren standes
og årsagen findes.

5.9.1 Ekstra motoropvarmere
I koldt vejr anbefaler vi at bruge enten en motorblokopvarmer eller an‐
den type hjælpeopvarmer.
Start opvarmeren i god tid inden motoren startes. Brug af en opvarmer
vil reducere motorslid ved kold start betydeligt og forbedrer også kabi‐
neopvarmningen.

Bemærk! Note!
Det er strengt forbudt at bruge æter som starthjælp under hvilke som
helst betingelser.

Ver. 15.2.2013
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5.9.2 Brug af hjælpebatteri

Advarsel!

Warning!

Batterigasser kan eksplodere. Ryg ikke i nærheden af batteriet og sørg
for, at der ikke er åben ild eller gnister i nærheden.

Bemærk! Note!
Hvis maskinens batteri er frosset, må den ikke startes med et
hjælpebatteri. Følg omhyggeligt de vedlagte instruktioner.
Hjælpestrøm ved hjælp af startkabler kan skaffes fra en anden maskines batteri
på følgende måde:
1. Kør hjælpemaskinen så tæt som muligt på multifunktionsmaskinen, så
kablerne kan forbinde de to batterier. MASKINERNE MÅ IKKE VÆRE I
KONTAKT MED HINANDEN.
2. Sæt alle styrekommandoer på begge maskiner i neutral position.
3. Brug beskyttelsesbriller og gummihandsker.
4. Brug det røde startkabel til at forbinde hjælpebatteriets og maskinbatteriets
positive poler.
5. Forbind det sorte startkabel til den negative pol på hjælpebatteriet.
6. Forbind den anden ende af det sorte kabel til multifunktionsmaskinens stel.
7. Tilslut hovedkontaktens kredsløb.
8. Start motoren på maskinen, som leverer strømmen, og lade den køre i 2‐5
minutter.
9. Start motoren.
10. Kobl startkablerne fra i omvendt rækkefølge (6, 5 og 4).

5.10 Opvarmningsprocedure
Følgende procedurer gennemføres efter motorstart, men inden arbej‐
det påbegyndes.
1. Lad motoren kører i høj tomgang i 2 minutter ved normal temperatur, og i ca.
5 minutter i koldt vejr (vinterbetingelser).
2. I koldt vejr hæves og sænkes liften et par pange.
3. Køre og/eller betjen ikke maskinen, før den er tilstrækkeligt opvarmet, dvs.
når motoren kører stabilt og hydraulikken fungerer normalt.

5.3 Regulering af motorens rotationshastighed med gashåndtag.
Figur 37.

Juster motoromdrejningerne ved at trykke på knappen midt på styrepinden (1)
og derefter trække pinden ud. Finregulering sker ved at dreje ringen på styre‐
pinden.

34

05 Kørsel og betjening

Ver. 15.2.2013

LM 336

Betjeningsvejledning

5.3 Stop motoren

Bemærk! Note!
Inden motoren standses skal alt udstyr sænkes og
parkeringsbremsen aktiveres.
1. Kør maskinen hen på terræn med hårdt underlag.
2. Sænk al udstyr til jorden og aktiver parkeringsbremsen.
3. Sænk motorens omdrejningshastighed og stil alle styrekommandoer i neutral
position.
4. Lad motoren køre i tomgang i nogle få minutter, så varmen afbalanceres og
motoren afkøles.
5. Drej tændingsnøglen til positionen O og fjern nøglen.
6. Afbryd hovedafbryderkontakten og placer nøglen inde i kabinen.
7. Lås kabinedøren inden maskinen forlades.

5.7 Kørsel
Afhængigt af dit valg er din LM 336 mulitfunktionsmaskine udstyret med
en enkelt‐ eller dobbeltfunktionspedal.

5.7.1 Pedal med enkeltfunktion
Figur 38.

Hvis maskinen er forsynet med pedal med enkeltfunktion, kan du ændre
køreretningen ved hjælp af 3‐positionskontakten (A) mellem styrepindene.

F = Forlæns
N = Neutral
R = Baglæns
Figur 39.

I systemer, som er udstyret med en kørepedal med enkelt funktion, bru‐
ges pedalen (2) samtidigt til procedurer, som udføres med kobling‐/
bremsepedalen i et traditionelt, mekanisk fremdriftssystem og til æn‐
dring af køreretningen og regulering af kørehastigheden.
Når kørepedalen (2) trykkes ned, øges motorhastigheden og dermed kø‐
rehastigheden. Køreautomatiseringen sikrer, at motoren altid
fungerer inden for det optimale omdrejningsområde og forbruger så lidt
brændstof som muligt. Når trykket på kørepedalen mindskes, fungerer
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det hydrostatiske fremdriftssystem som en bremse og nedsætter maski‐
nens hastighed. Hvis trykket slippes pludseligt, standser maskinen brat.

5.7.2 Bremsepedal (1)
Maskinen er også udstyret med en separat bremsepedal (1), som nor‐
malt kun er nødvendig for at holde maskinen bremset på en skrå over‐
flade.

5.7.3 Pedal med dobbeltfunktion
Figur 40.

Motorens rotationshastighed reguleres med gashåndtaget, mens køre‐
retning og ‐hastighed reguleres med kørepedalen.
Med dobbeltfunktionspedalen (1) kan du ændre køreretningen med pe‐
dalen på følgende måde:
Ved at trykke pedalens øverste del ned med forfoden, kører maskinen
FORLÆNS.
Ved at trykke pedalens neders del ned med hælen, kører maskinen
BAGLÆNS.
I pedalens midterposition står maskinen stille.

►
►
►

Når trykket på kørepedalen mindskes, finder en automatisk bremseakti‐
on sted fra den hydrostatiske kraftoverførsel, både ved for‐ og baglæns
kørsel.
Se 5.3 på side 34.

5.7.4 Økonomisk kørsel
►
►

►

Vær proaktiv når du kører og med din hastighed.
Undgå unødvendige og bratte ændringer i hastigheden, dvs. tilpas altid din
kørsel og arbejdshastighed til den forhåndenværende situation og tag
hensyn til omkringliggende faktorer og betingelser.
Undgå unødvendig tomgang.

5.7.5 Tilslutning af udstyr
►

Tilslut et udstyr til stelrammen A eller til trepunktsanordningen. A stelramme
A eller B, afhænger af dit valg.
Figur 41.

►
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Advarsel!

Warning!

Kontrollér, at udstyret er sikkert fastlåst til stelrammen A eller 3‐
punktsanordningen, inden du starter arbejdet med maskinen.
Fjern et tilsluttet udstyr på følgende måde:
A Sænk udstyret til jorden.
B Afbryd de hydrauliske slanger.
C Udløs låsen til stelrammen A eller 3‐punktsanordningen.
D Bak maskinen væk fra udstyret.

5.4.1 Tilslutning af udstyr bagtil
En valgfri baglift til tilslutning af udstyr kan fås. Udstyret tilsluttes baglif‐
ten på samme måde, som til forliften.

5.4.2 Tilkobling/frakobling af de hydrauliske slanger.
Figur 42.

1. Motorhydraulik (med uret)
3. Cylinderhydraulik 1

2.Motorhydraulik (mod uret)
4. Cylinderhydraulik 2
►
►
►

►
►
►
►

5.Tankledning

Sænk frontliften sammen med udstyret på A‐rammen eller 3‐
punktsanordningen ned til jorden.
Sluk for motoren.
Når en hydraulisk slange kobles til et udstyr, skal beskyttelsesproppen fjernes
fra koblingsstykket. Kvikkoblingerne (på både maskine og udstyr) skal være
fuldstændig rene. Hvis nødvendigt, skal de rengøres inden
sammenkoblingen finder sted.
Træk kvikkoblingens låsering tilbage, tryk koblingsstykket på plads og slip
låseringen, som holder koblingsstykket på plads.
Når den hydrauliske slange fjernes fra et udstyr, skal koblingsstykkets top
rengøres (hvis nødvendigt). Træk låseringen tilbage og fjern kvikkoblingen.
Sæt straks rene beskyttelsespropper på koblingsstykkerne.
Fjern al overskydende hydraulisk olie.

5.4.3 Trailerkrog
Hvis maskinen er forsynet med en trailerkrog, kan en trailer en
trækudstyr hænges på.
Trailerkrogen har en kugle med en diameter på 50 mm.

Bemærk! Note!
Overhold altid gældende færdselsregler.
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5.4.4 Brug af kassevognen
Hæv/sænk kassevognen ved hjælp af kontakten på sidepanelet (7).

Figur 43.

En vandtank, eller en anden tanktype, kan monteres på toppen af kasse‐
vognen, som er forsynet med et hydraulisk vippesystem. Kassevognen
kan også bruges som platform til montering af forskelligt udstyr eller
transport af f.eks. sand.
Når platformen anvendes skal der udvises opmærksomhed på dens bæ‐
reevne (bestemt af den bageste aksels bæreevne).
Vægten på det monterede udstyr, genstande eller tank, som er installe‐
ret på kassevognen, skal tages i betragtning under kørslen. Et læs på
platformen flytter maskinens tyngdpunkt højere op. Maskinen kan let
krænge over, hvis der ikke tages højde for tyngepunktet i sving.

Bemærk! Note!
Kassevognen må ikke overbelastes.

Advarsel!

Warning!

Platformen skal understøttes mekanisk, hvis der arbejdes under den!

5.4 Udstyr med hydraulisk motorfunktion
Udstyr med hydraulisk motorfunktion kan monteres foran eller bagpå
maskinen og på kassevognen.
Det installerede udstyrs hydrauliske udgang for‐ og bagtil kan ikke regu‐
leres, men det kan påvirkes ved at ændre motoromdrejningsantallet
vha. gashåndtaget.
Hydraulisk udgang til for‐/bagudgang
Tabel: 15

Motoromdrejninger
1000 omdr./min
2000 omdr./min
3000 omdr./min

Udgang, fortil
17 l/min
34 l/min
51 l/min

Udgang, bagtil
6,5 l/min
13 l/min
19 l/min

Bemærk! Note!
Husk altid at kontrollere den maksimalt tilladte udgang enten i
udstyrets betjeningsvejledning eller på mærkepladen.
Overskrid aldrig udstyrets maksimalt tilladte udgang.
Overalt, hvor det er muligt, skal udstyrets lavest mulige udgang
anvendes (ved at regulere motoromdrejningerne).
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6.0 VEDLIGEHOLDELSE
6.4 Generelt
Korrekt, rettidig vedligeholdelse er et af nøglepunkterne til maskinens
drifsmæssige pålidelighed. Operatøren er ansvarlig for udførelsen af al,
periodisk vedligeholdelse ifølge vedligeholdelsesprogrammet og som
opført i vedligeholdelsestabellen.
Intervallerne for periodisk vedligeholdelse, som er opført i tabellen, gæl‐
der for maskiner, som arbejder under normale betingelser. Maskiner,
som arbejder under tung belastning, skal vedligeholdes oftere.
►

I denne vejledning angiver dette paragrafsymbol, en nødvendigt arbejde.

Arbejdstrinene er anført i den rækkefølge, som de skal udføres i.
Figur 44.

Advarsel!

Warning!

Følgende procedurer skal udføres inden arbejdet påbegyndes, så
personskader kan undgås:
►
►
►
►
►
►

Kør maskinen til et hårdt og plant terræn eller til en vedligeholdelsesrampe/
lift.
Aktivér parkeringsbremsen.
Sænk al udstyr til jorden og stop motoren.
Afbryd hovedbremsen og fjern tændingsnøglen.
Sæt et skilt på rattet, som forbyder start af maskinen.
Hvis du hæver kassevognen/platformen, skal den understøttes mekanisk.

Hvis vedligeholdelsesarbejdet kræver, at maskinen løftes, er
fremgangsmåden følgende:

Advarsel!

Warning!

Bemærk at maskinen er leddelt på midten. Dvs. at maskinens for‐ og
bagende kan rotere på langs, når maskinen løftes og sænkes vha.
støtter.
►
►
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Warning!

Gå aldrig under en maskine før den er fastgjort på stedet på en sikker
måde, som lever op til gældende bestemmelser.
Gå aldrig under en løftet kassevogn/platform, med mindre den er
mekanisk blokeret.

6.4.1 Adgang
Nogle af stederne på maskinen, som skal serviceres, befinder sig bag lu‐
ger. Husk at lukke lugerne, når arbejdet er gennemført.
Figur 45.

1.
2.
3.
4.
5.

Vipbar platform chassis/kassevogn.
Åbning af radiator og låg på kondensatorkerne
Lås til serviceluge (brændstofpåfyldning, kølevæske og vaskevæske).
Fjernelse af motorrummets sidedæksel (hvis nødvendigt).
Fjernelse af batterikabinet (bagsiden af stelrammen, overfor
motorrummet).

Figur 46.

Når du åbner døren på højre side, finder du:
1. Kabinens friskluftfilter
2. Tabel over anbefalede olietyper
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Figur 47.

Strømtavle, relæ og sikringer (1) er placeret under førersædet.
►
►

Fjern holdeskruerne (2) og vip sædet op.
Husk at sætte sædet tilbage på plads ved hjælp af de originale holdeskruer, når
vedligeholdelsen er udført.

6.4.2 Kølesystem

Advarsel!

Warning!

Tag ikke radiatorens låg af, mens motoren kører!
Varm damp eller kølevæske kan forårsage alvorlige forbrændinger.
Fyld altid kølevæske i ekspansionstanken.
Figur 48.

Advarsel!

Warning!

Udfør aldrig vedligeholdelse på et hydraulisk system under tryk!
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6.4.3 Bugsering af maskinen

Advarsel!

Warning!

DET ER FORBUDT AT BUGSERE MASKINEN!

Info!
Hvis maskinen skal transporteres, skal der altid anvendes en
transportplatform.

6.4.4 Sænk liften i tilfælde af fejlfunktioner
Hvis liften med udstyr er hævet, men motoren ikke kan starte, eller der
ingen strøm er, skal et autoriseret serviceværksted kontaktes.

6.4.5 Udluftning af brændstofsystemet
Hvis brændslet slipper op under kørslen, er systemet udstyret med en
automatisk udluftningsanordning, og det er ikke nødvendigt at udføre
en udluftning.
Men hvis brændstoffilteret skal udskiftes, skal filteret udluftes.
Udluftningen sker med følgende fremgangsmåde:
►

►

Udluftning af filteret sker ved hjælp af udluftningsskruen (1) på dækslet. Løsn
udluftningsskruen og lad motoren køre et øjeblik ved hjælp af starteren, inden
brændstoffet, som kommer ud af udluftningsskruen, holder op med at
»boble«.
Stram udluftningsskruen igen.
Figur 49.

Hvis motoren bagefter kører ujævnt eller banker ved normal
driftstemperatur, skal udluftningen kontrolles som følger:
1. Løsn mindst to af sprayrørsforbindelserne (A).
2. Brug starteren til at dreje motoren indtil der ikke længere er luftbobler i
brændstoffet, som løber ud af sprayrørene.
3. Stram omhyggeligt alle løsnede sprayrør.
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6.4.6 Vedligeholdelse af luftfilter
Når luftfilteret renses, skal det altid kontrolleres, at alle tætninger er i
god stand. Et beskadiget eller vådt filter skal altid omgående udskiftes
med et nyt. Rens luftfilterets støvkop dagligt.

Bemærk! Note!
Fjern og rengør aldrig luftfilteret, med mindre det er nødvendigt. Når
filteret er fjernet, er der altid fare for at urenheder trænger ind i
motoren.
Se 6.4.4 på side 52.

6.4 Vedligeholdelse af det elektriske system
Forholdsregler ved udførelse af vedligeholdelse på det elektriske sy‐
stem!
►
►
►
►

Afbryd altid batterikablerne inden der udføres vedligeholdelse eller reparation
på det elektriske system.
Når batterikablerne fjernes, skal jordkablet altid fjernes (-) først.
Vær opmærksom på, at kabler forbindes korrekt ved tilslutning.
Tilslut altid det positive kabel (+) først og derefter jordkablet (-).

Advarsel!

Warning!

Rygning eller åben ild i umiddelbar nærhed af batteriet er strengt
forbudt!

Ver. 15.2.2013
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6.4.1 Sikringer og relæer
Sikringer og relæer er placeret i strømtavlen under førersædet. Sikrin‐
gerne kan kontrolleres og udskiftes ved at vippe sædet forover.
Husk at sæt sædet tilbage på plads ved hjælp af de originale holde‐
skruer, når vedligeholdelsen er udført!
Hold altid sikringsboksen ren. Hver gang en sikring skal udskiftes, skal du
bestemme årsagen til, at den er brændt.
Sikringerne er BLADSIKRINGER.
Figur 50.

Tabel: 16

Sikringer:
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
Parkeringslys, venstre
Parkeringslys, højre
Forlygte, højre
Forlygte, venstre
Fjernlys
Indikatorer/målere
Vinduesvisker/intermitterende/vasker
Gløderør relæstyring/arbejdslys, fortil
Afvisersignaler
Parkeringsbremse/4WD
Differentiallås/langsom kørehastighedsområde/bremselys/bakalarm
Spejlopvarming/radio/loftslampe/luftaffjedret sæde
Motorhydralik/Vippehydraulik (YH9 og YH10)
Arbejdslys, bagtil
Varmeblæser
Motorstoppende magnet
Advarselslygter/blinklys
Radiohukommelse/loftslampekontakt
Styrepind
Foropvarmning
Hovedstrøm

Sikring
3A
3A
7,5 A
7,5 A
10 A
7,5 A
10 A
10 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
20 A
50 A

Brug udelukkende de ovennævnte sikringsstørrelser!
Motorrummets sikrings‐ og relækasse har følgende sikringer:
Hovedstrøm 80A, antænding 50A, gløderør 50A (af typen MAXI).
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Relæer:
Figur 51.

Tabel: 17

POS
K1
K2

FUNKTION
Hovedstrøm
Starterlås

K4
K5
K6
K7

Afviser
Afdugningsanordning
Foropvarmning
4‐hjulstræk

Frontventilrelæer:
Tabel: 18

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

Ver. 15.2.2013

FUNKTION
Ventil YH1
Ventil YH2
Ventil KV (frontliftslør)
Ventil YH3
Ventil YH4
YH4 ventilslør
Ventil YH5
Ventil YH6
YH6 ventilslør
Ventil YH7
Ventil YH8
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6.4 Regulering af forlygter
En korrekt regulering af forlygterne er vigtigt, når der køres på offentlige
veje. Lygterne kan nemt og hurtigt reguleres på en servicestation eller et
værksted ved hjælp af et optisk apparat.
Hvis et optisk apparat ikke er til rådighed, kan lygterne reguleres som
vist på den vedlagte illustration.
►
►
►
►

Inden reguleringen skal det sikres, at maskinen er under normal belastning, og
at dæktrykkene er korrekte.
Kør maskinen tæt på en væg (så den næsten rører ved den på en plan
overflade).
Tegn to krydser på væggen ud for forlygternes centrum.
Bak maskinen 5 m tilbage fra væggen.

Højde (1):
►

►

Tænd for nærlyset. Lysmønsterets horisontale, øverste kant skal, med nærlyset
tændt, være 50 mm under krydserne for begge lygter, som er afmærket på
væggen.
Hvis nødvendigt reguleres forlygternes højde til det korrekte niveau.

Sideretning (2):
►
►

Tænd for fjernlyset. I sideretningen skal midterpunktet for lysmønsteret for
begge forlygter være cirka ved krydserne, som er afmærket på væggen.
Hvis nødvendigt reguleres forlygternes sideretning til det korrekte position.

Mål:
L = måleafstand = 500 cm
B = sideafstand mellem forlygternes midterpunkter
H = højden fra jorden for forlygternes midterpunkter
H1 = L:100 L = 500 cm => H1 = 5 cm

Figur 52.
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6.4.1 Svejsning
Hvis det er nødvendigt at gennemføre svejsning på maskinen eller
udstyr, som er koblet til maskinen, skal denne fremgangsmåde følges:
1. Sæt hovedafbryderkontakten på OFF.
2. Fjern jordkablet (‐) fra batteriet.
3. Beskyt hydraulikslangerne og elektriske kabler med gnister, og sørg for at
brandsikringsforanstaltninger overholdes.
4. Forbind svejseapparatets jordelektrode så tæt som muligt til svejsepunktet.

6.4.2 Brandsikkerhed
Brandfaren kan nedsættes ved altid at holde maskinen ren.
►

Fjern al uvedkommende materiale og snavs ved arbejdsdagens begyndelse.
Udvis særlig omhu med rengøring af motoren og udstødningssystemerne.

Operatøren er ansvarlig for regelmæssig rengøring af maskinen.
►

Alle lækager skal omgående repareres og spildt olie eller brændstof tørres op.

Brændstof er brændbart og kan forårsage brand eller eksplosion.

Advarsel!

Warning!

Fyld ikke brændstof på tanken og udfør ikke vedligeholdelse på
brændstofsystemet under svejsning eller tæt ved åben ild, tændte
cigaretter osv.
Gnister og flammer kan få gasserne, som batteriet udsender, til at
eksplodere.

Advarsel!

Warning!

Ulykker kan undgås ved at følge denne procedure:
• Afbryd altid først jordkablet fra batteriet og tilslut det til sidst.
• Hvis der anvendes et hjælpebatteri til at starte maskinen, skal
instruktionerne, som findes i denne vejledning, overholdes.
• Kortslut aldrig batteriklemmerne med metalgenstande.
• Svejs, slib eller ryg ikke i nærheden af batterier.
• Kontrollér elektriske udstyr for løse forbindelser eller beskadiget isolering.
• Reparér eller udskift alle løse eller beskadigede komponenter.

6.4 Farligt affald
Al farligt affald skal indsamles under vedligeholdelsen. Spildolie, brugte
filtre og kølevæske skal afleveres til anlæg, som håndterer den slags af‐
fald.
Olieforurenede klude skal bortskaffes på en sikker måde i henhold til
gældende bestemmelser.
Batterier indeholder ætsende syre og tungemetaller. Sørg for at batteri‐
er bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser.

Bemærk! Note!
Bortskaf aldrig farligt affald ved at udlede det jorden eller
kloaksystemet!

Info!
Sørg altid for, at farligt affald bortskaffes i henhold til gældende
lovgivning og bestemmelser. Beskyt miljøet og undgå forurening med
skadelige stoffer.

Ver. 15.2.2013
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6.4 Periodisk vedligeholdelse
6.4.1 Tabel over servicestederne

Tabellen herunder viser skemaet for periodisk vedligeholdelse og de
planlagte intervaller.
Tabel: 19

KOMPONENT, SOM SKAL VEDLIGEHOLDES
1. Kontrol af indikatorernes funktion
2. Kontrol af hydraulisk olieniveau
3. Kontrol af kølevæskeniveau
4. Kontrol af motorluftfilter og rengøring af støvlomme
5. Kontrol af hydraulisk olieniveau
6. Kontrol af vaskevæskeniveau
7. Smøring ugentlig eller hver 50 timer)
8. Kontrol af punkterne 1‐7
9. Kontrol af blæserremmens spænding
10. Kontrol af batterivæskeniveau
11. Kontrol af drejningsmomentet på hjulenes holdemøtrikker
12. Rengøring af radiator kondensatorkerne
13. Udskifning af motorolie og oliefilter
14. Rengøring af kabinens friskluftfilter
15. Udskiftning af motorluftfilter
16. Rengøring af vand/brændstof‐separator og udskiftning af
brændstoffilter
17. Kontrol for olielækager, sammenkoblinger og slanger, stramning af
sammenkoblinger
18. Kontrol af dæktryk
19. Kontrol af parkeringsbremsens funktion
20. Udskiftning af hydraulisk returoliefilter
21. Udskiftning af drivpumpefilter
22. Vedligeholdelse af luftkonditioneringssystem (ekstraudstyr)
23. Udskiftning af hydraulisk olie og rengøring af tank (en gang årligt)
24. Rengøring af brændstoftank
25. Eftersyn og rengøring af dyser
26. Måling af tryk og eventuel nødvendig justering af drevhydraulik
27. Måling af tryk og eventuel nødvendig justering af arbejdshydraulik
28. Rengøring af kølesystem
29. Kontrol af generator
30. Kontrol af starter
31. Udskiftning af håndbremsens ventilspole

Vedligeholdelsesinterval målt i
driftstimer
Daglig 125 250 500 1.000 2.000
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

Daglig vedligeholdelse og kontroleftersyn skal udføres inden arbejdet påbegyndes.
►
►
►

1000‐timers vedligeholdelsen skal udføres for hver 1000 driftstimer eller
mindst én gang årligt.
2000‐timers vedligeholdelsen skal udføres for hver 2000 driftstimer eller
mindst én gang hvert andet år.
Hvis du arbejder under ekstremt støvede, fugtige eller på anden måde meget
krævende forhold, anbefaler vi, at vedligeholdelse og eftersyn udføres
hyppigere end anført i tabellen.

BEMÆRK! :Tag en kopi af denne side og afmærk den gennemførte vedligeholdelse på kopien.
Giv kunden en kopi hvis nødvendigt. Husk at notere den gennemførte service på servicekalenderen.
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6.4.2 Placering af komponenterne, som skal vedligeholdes
Referendenumrene i figurerne refererer også til placeringen i vedlige‐
holdelsestabellen.
Alle komponenter, som skal vedligeholdes:
Figur 53.

Komponenter, som skal vedligeholdes i motorrummet:
Figur 54.

Info!
Betegnelserne for vedligeholdelsesinstruktionerne, som findes herunder,
indeholder nogle tal i parentes, som henviser til både
vedligeholdelsestabellen og ovennævnte figurer med komponenternes
placering.

Ver. 15.2.2013

06 Vedligeholdelse

49

Betjeningsvejledning

LM 336

6.4 Anbefalede smøremidler og mængder
Tabel: 32

Komponent
Brændstoftank

Mængde Anbefalet kvalitet
40 l
DIN E590 Diesel

OE
DIN E590 Diesel

Kølesystem
Motorolie

40 l
6l

Vand/glycol 50/50
15W40 API CE

Vand/glycol 50/50
Castrol CRD

Hydraulisk olie

57 l

Castrol
AWH 46

Vaskevæske

1,5 l

ISO‐VG46
DIN 51524 del 1
DIN 51502
HLP 46
Vand/vaskemiddel
50/50
Molybdendisulfidfedt

Smørepunkter
Luftkonditionering

0,9 kg

R 134A coolant

Vand/vaskemiddel
50/50
Castrol
MS1 GREASE
R 134A coolant

Bemærkning:
Sommer‐/vintergrad skal
afpasses til de
forhåndenværende forhold
Brug aldrig udelukkende vand
Ved temperaturer på under –
15 °C anvendes 5W‐30
multigradsolie

Brug aldrig udelukkende vand

* Se “Brændstofgrader” i denne vejledning.

6.4 Daglig vedligeholdelse
Følgende vedligeholdelsesprocedurer skal udføres hver dag inden
motoren startes.

6.4.1 Indikatorer og advarselslamper (1)
Kontrollér, at alle indikatorer og advarselslamper fungerer korrekt.

6.4.2 Kontrol af motorolieniveau (2)
Figur 55.

A. Målepind
B. Oliepåfyldningstragt
Når olieniveauet kontrolleres, skal maskinen stå på en plan overflade.
Olieniveauet skal befinde sig mellem mærkerne på målepinden.
1. Sluk for motoren nogle få minutter inden olieniveauet kontrolleres.
2. Træk målepinden (A) ud, tør den ren og sæt den tilbage for et kort øjeblik.
3. Træk målepinden ud igen og kontrollér, at olieniveauet er mellem
mærkerne »Maks.« og »Min.«.
4. Hvis nødvendigt fyldes op med den anbefalede olietype. Brug
oliepåfyldningstragten (B) og kontrollér igen niveauet.
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Info!
Oliegraden, som anvendes, skal svare til graden på olien, som i forvejen
er i motoren.

6.4.3 Kontrol af kølevæskeniveau (3)

Advarsel!

Warning!

Åben aldrig radiatorens låg (C), når motoren er varm.
I en varm motor er væsken under tryk, og dens temperatur kan overskri‐
de fordampningspunktet (100 °C). Når låget fjernes, fordamper væsken
og dampen udledes under stort tryk og forårsager alvorlige forbrændin‐
ger.
Figur 56.

Kontrollér niveauet i ekspansionstanken (3). Det skal være mellem
mærkerne min. og maks., når motoren (kølevæsken) er kold.
Hvis nødvendigt efterfyldes kølevæske til ekspansionstanken ved at
åbne tankens låg (3).

Info!
Brug altid en blanding af vand og frostvæske i forholdet 1:1 (50 % vand +
50 % frostvæske) som kølevæske.
Udover antifrostkomponenten, indeholder frostvæsken også andre
vigtige komponenter, som forebygger korrosion i motor og kølesystem.

Bemærk! Note!
Hvis du tit er nødt til at efterfylde kølevæske, er der en lækage i
kølesystemet.
Følg denne procedure:
►
►
►

Kontrollér alle slanger og sammenkoblinger samt radiatorkernen.
Reparer lækagen og efterfyld den nødvendige mængde kølevæske.
Kør motoren indtil den er varm og kontrollér, at systemet er intakt.

Bemærk! Note!
Husk regelmæssigt at kontrollere kølevæskens modstandskraft mod
frost og altid inden vinterperiodens start.
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6.4.4 Kontrol, rengøring og udskiftning af luftfilter (4)

Det er afgørende for at sikre en lang, funktionsdygtig levetid for en mo‐
derne, turboladet motor, at luftfilteret holdes i god stand.
►

Sluk for motoren.

Advarsel!

Warning!

Åbn aldrig luftfilteret, mens motoren kører!
►
►

Fjern holdeskruerne (1) på filterdækslet og tag dækslet af.
Fjern filterelementet (3) ved at dreje og trække det ud af huset.
Figur 57.

Figur 58.

1. Filterhus.
2. Beskyttelseselement.
3. Filterelement.
4. Dæksel, filterhus
5. Støvlomme.

Bemærk! Note!
Fjern ikke beskyttelseselementet (2) fra dets position.
►
►

►

Rens dækslets inderside (4) og filterelementets hus (1) ved at tørre med en
klud.
Kontrollér filterelementet (3) og tætningerne. Hvis elementet er rent og er i
god stand, fjernes løst støv og snav ved at banke let på filteret. Hvis elementet
er snavset eller beskadiget, skal det absolut udskiftes.
Rens og kontrollér støvommen (5). Hvis støvlommen er beskadiget eller ikke
lukker tæt, skal den udskiftes med en ny.

Info!
Hvis filterelementet er beskadiget, skal beskyttelseselementet også
udskiftes.
►

I modsat fald kontrolleres beskyttelseselementets tilstand uden at fjerne det,
hvis det er i god stand.

Info!
Filterfabrikanterne anbefaler, at der ikke anvendes trykluft til at rense
filtrerelementet, da trykluft nemt kan ødelægge filterpapirets fibre og
ødelægge et fungerende filterelement uden at efterlade synlige tegn på
ødelæggelsen.
►

►
►

Hvis du er nødt til at bruge trykluft, skal trykket være meget lavt, og
luftstrømmen rettes fra indersiden af filteret og ud. Begræns lufttrykket til 2‐3
bar, og hold ikke luftdysen for tæt eller trykket mod papiret.
Kontrollér, om filterelementes gummitætninger er i god stand.
Montér filterelementet og det beskyttende dæksel i omvendt rækkefølge.

Info!
Beskyttelseselementet skal udskiftes senest når hovedelementet har
været rengjort fem gange.
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Udskift beskyttelseselementet (2), når det er nødvendigt:
►
►
►

Drej og træk det ud.
Rens huset.
Tryk et nyt element i ved at dreje det rundt.

6.4.5 Kontrol af hydraulisk olieniveau (5)
Det hydrauliske olieniveau kan kontrolleres gennem inspektionsglaset
på forreste, venstre hjørne af bagstellets ramme. Olieniveauet skal være
synligt i inspektionsglasset, når olien er kold.
Figur 59.

Når olieniveauet kontrolleres, skal maskinen stå på et plant underlag og
udstyr skal være sænket. Olien skal være kold.
Olie kan efterfyldes gennem påfyldningstragten eller udluftningsdækslet
(A) på tanken, eller gennem lækoliekoblingen under tryk.
Figur 60.

Når der efterfyldes olie skal det sikres, at olien og området omkring på‐
fyldningstragten er rene.

Info!
Graden for olien, som efterfyldes, skal svare til graden for olien, som
allerede er i systemet.
Den hydrauliske olietank har et overtryk på 0,35 bar.
For anbefalede olietyper henvises til 6.4 på side 50.
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6.4.6 Kontrol af vaskevæskeniveau (6)
Figur 61.

Tanken med vaskevæske (6) er placeret bage servicelugen i maskinens
bageste, venstre hjørne under kølesystemets ekspansionstank.
Sørg altid for, at tanken indeholder tilstrækkelig væske. Tilsæt
vaskemiddel til vandet. Sørg for, at væsken ikke fryser i vinterperioden.

6.4.7 Smøring (7)
Smør alle smørenipler med en fedtsprøjte.
►
►

Rens smøreniplerne og fedtsprøjtens spids.
Tryk fedtsprøjtens spids vinkeltret på smøreniplen og påfør en passende
mængde smøremiddel. Universalleddene på den leddelte aksel skal smøres
indtil smøremidlet er synligt under alle ledkoppernes tætninger.

Smør alle smørepunkter:
Figur 62.

►
►
►
►

54

Kugled i chassisled og kugleled i styrecylinder.
Led i vippeplatformens løftecylindere.
Alle led på løfteudstyr som kræver smøring.
Smør hængsler/hængselstifter på døre og luger, alle glideoverflader osv. Til
smøring af hængslerne anvendes et smøremiddel i sprayform af højeste
kvalitet med stor gennemtrængningskraft. Til glideoverflader anvendes et
grafitbaseret smøremiddel.
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6.4 Vedligeholdelse hver 125 driftstimer.
Udfør også vedligeholdelsen som anført i punkterne 1‐7.

6.4.1 Kontrol af blæserremmens spænding og eventuel regulering (9)
►

Kontroller generatorremmens tilstand. Hvis remmen er slidt eller fedtet, skal
den udskiftes med en ny.
Figur 63.

►

Tryk remmen med tommelfingeren, brug en kraft på 7‐8 kPa. Bæltet skal give
efter ca. 10 mm.

Remgulering af remmens spænding:
1.
2.
3.
4.
5.

Løsn holderen (A) (holder under generatoren).
Løsn justeringslåseskruen (B).
Regulér remmens spænding ved at dreje generatoren.
Stram justeringslåseskruen (B) og kontrollér remmens spænding.
Stram holderen (A) eller gentag trinnene 2‐4.

6.4.2 Kontrol af batterivæskeniveau (10)
Batteriet er placeret på forsiden af den bageste ramme, under et beskyt‐
tende dæksel.
►

Fjern batteriets beskyttelsesdæksel.

Hvis batteriet er et såkaldt vedligeholdelsesfrit batteri:
►

Kontrollér kun, at klemmer og poler og selve batteriet er rene. Rens hvis
nødvendigt og smør klemmerne med chassisfedt.

Hvis battericellerne er forsynet med fyldepropper:
►
►
►
►

Tag propperne af.
Kontrollér væskeniveauet i cellerne. Væskeniveauet skal være 5‐10 mm over
cellerne.
Hvis nødvendigt efterfyldes batterivand og propperne lukkes omhyggeligt.
Tilsæt aldrig syre og brug aldrig åben flamme til at kontrollere væskeniveauet.

Advarsel!

Warning!

Væsken i batteriet er en stærkt ætsende syre!
Hvis du får syre på dit tøj eller huden skal der omgående skylles meget ri‐
gelige mænger rindende vand. Hvis syren kommer i kontakt med øjnene
skylles omgående med rigeligt vand og der skal søges lægehjælp.
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6.4.3 Kontrol af drejningsmomentet på hjulenes holdemøtrikker (11)
Figur 64.

Kontrollér drejningsmomentet på hjulenes holdemøtrikker (A) og stram
hvis nødvendigt.
Rækkefølgen, som møtrikkerne skal strammes i, er vist på tegningen.
Drejemomentet er 200 Nm.

6.4.4 Rengøring af radiator kondensatorkerne(12)
Rens radiatorkernen og kernerne i oliekondensatoren og luftkonditione‐
ringskondensatoren ved at blæse med trykluft i retningen væk fra moto‐
ren.
Figur 65.

Bemærk! Note!
Brug ikke en højtryksrenser og rens ikke kernerne mekanisk.
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6.4 Vedligeholdelse hver 250 driftstimer
Udfør også vedligeholdelsen som anført i punkterne 1–12.

6.4.1 Udskiftning af motorolie og oliefilter (13)
Aftapning af olie:
►
►

Varm motoren op.
Træk oliemålepinden ud (olien løber hurtigere ud).
Figur 66.

►

Fjern motoroliens aftapningsprop (A) i oliesumpen og tap olien af i en
beholder.

Når olien er tappet af indsættes nyt oliefilter (B):
►
►
►
►

Fjern det gamle filter med en filterskruenøgle.
Tør olien af og kontrollér, at filterbasens tætningsflade er ren.
Smør tætningsfladen på det nye filter med ny smøreolie.
Drej filteret i position indtil tætningsoverfladen danner kontakt. Stram
derefter manuelt med cirka en halv omdrejning.

Påfyldning af olie:
►
►
►
►

Rens aftapningsproppen og stram den i position i oliesumpen, når der ikke
længere løber olie ud.
Påfyld den rette mængde motorolie med det korrekte grad gennem
ventildækslets påfyldningstragt.
Start motoren og lad den køre lidt. Hold øje med at indikatoren for olietrykket
slukker.
Stop motoren, vent et øjeblik og kontrollér olieniveauet med målepinden.
Efterfyld olie hvis nødvendigt.

Info!
Anbefalede olietyper og mængder kan se i tabellen i 6.4 på side 50.
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6.4.2 Rengøring af kabinens friskluftfilter (14)
Friskluftfilteret er placeret bag døren til højre.
►

Åbn døren og fjern filteret.
Figur 67.

►
►

Rens filteret med trykluft ved f.eks. at blæse fra den rene side mod den
snavsede.
Udskift beskadigede eller meget snavsede filtre.

6.4.3 Udskiftning af motorluftfilter (15)
Motorluftfilteret skal udskiftes som anvist i tabellen over vedligeholdel‐
sesintervaller, eller hvis filtrene er meget snavsede eller beskadigede.
►

Motoren skal være slukket under udskiftningen.

Et tilstoppet filter giver ændret motorlyd eller øget røgdannelse og tab
af motoreffekt.
►

Fjern de gamle filtre og monter forsigtigt de nye på deres plads.

Info!
For udskiftning af motorluftfilter henvises til 6.4.4 på side 52.

6.4.4 Rengøring af vand/brændstof‐separator og udskiftning af brændstoffilter (16)
Aftapning af vandseparator:
►
►

Åbn aftapningsproppen (7) i bunden af filereret og dræn filterkoppen.
Luk aftapningsproppen (7).
Figur 68.

Udskiftning af filter:
►

Løsn holderen (2) på toppen af filteret. Hvis nødvendigt holdes møtrikken (6)

►
►

Rens omhyggeligt alle dele inden montering.
Sæt nyt filterelement og tætninger ind.

på undersiden og filteret fjernes.

Udluftning af filteret sker ved hjælp af udluftningsskruen (1) på dækslet.
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►

►

Løsn udluftningsskruen og lad motoren køre et øjeblik ved hjælp af starteren,
inden brændstoffet, som kommer ud af udluftningsskruen, holder op med at
»boble« (ingen luft i brændstoffet).
Stram udluftningsskruen igen.

6.4.5 Kontrollér for olie‐/væskelækage og koblingsstykkernes tilspænding (17)
Der skal udføres en daglig, visuel kontrol.
Under periodisk vedligeholdelse skal det kontrolleres, at alle slanger og
propper er fastgjorte. Hvis der konstateres lækager, skal de repareres
inden maskinen startes.
Figur 69.

Følgende skal kontrolleres i maskinen:
• Væske‐ og hydraulikslangekoblinger, radiatorer/kondensatorer, aftapnings‐/
påfyldingspropper i motorrummet og under maskinen.

6.4.6 Kontrol af dæktryk (18)
Figur 70.

Kontroller dæktrykket ved at anvende en
trykmåler på ventilen (A).
Under normale betingelser skal dæktrykket
være på 2,0 bar.
Dæktrykket kan dog variere afhængigt af
maskinens brug og driftsbetingelser. Den
tilladte tolerance er på 1,0 ‐ 2,0 bar.

6.4.7 Kontrol af parkeringsbremsens funktion (19)
Kontrollér parkeringsbremsens funktion
(kontakten mærket med A).
Figur 71.

Maskinen skal være i stabil position på skråning med en hældning på 20
%, når parkeringsbremsen aktiveres (kontakten A er på ON).
Hvis parkeringsbremsens funktion udviser problemer, skal et autoriseret
serviceværksted omgående kontaktes.

Bemærk! Note!
Det er strengt forbudt at bruge maskinen, hvis parkeringsbremsen ikke
fungerer normalt.
Ver. 15.2.2013
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6.4 Vedligeholdelse hver 500 driftstimer
Udfør også vedligeholdelsen som anført i punkterne 1–19.

6.4.1 Udskiftning af hydraulisk returoliefilter (20)
Det hydrauliske returoliefilterelement skal udskiftes som anført i tabel‐
len over vedligeholdelsesintervaller eller omgående, hvis indikatoren (A)
tændes.
Figur 72.

Udskiftning af filter:
►
►
►
►
►
►
►

Sluk for motoren.
Fjern skruerne (B, 3 stk.) fra dækslet på returfilteret.
Tag filterelementet ud af filterkammeret (C).
Rens omhyggeligt alle dele og tætningsoverflader.
Sæt nyt filterelement og O‐ring ind.
Placer filterdækslet i position. Stram forsigtigt holderne.
Start motoren og kontroller eventuelle lækager.

6.4.2 Udskiftning af drivpumpefilter (21)
Drivpumpefilteret udskiftes fra maskinens underside.
Filteret er placeret bag drivpumpen på motorens forside.
Motoren må ikke være tændt, når filteret udskiftes!
►

Kør maskinen op en rampe og hæv servicerampen til en passende højde.
Figur 73.

►
►
►
►

60

Fjern filteret (A) ved at dreje det af.
Smør tætningsfladen på det nye filter med ny, ren olie og drej det på plads.
Stram derefter manuelt med cirka en halv omdrejning, når filteret danner
kontakt.
Start motoren og kontroller filteret for lækager.
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6.4 Vedligeholdelse hver 1000 driftstimer
Udfør også vedligeholdelsen som anført i punkterne 1‐21.

6.4.1 Vedligeholdelse af luftkonditioneringssystem (ekstraudstyr) (22)
Kontrollér luftkonditioneringens funktion. I tilfælde af reparation og på‐
fyldning af væske på luftkonditioneringssystemet skal et autoriseret ser‐
viceværksted kontaktes.
Påfyldning af luftkonditioneringskølevæske, kontrol og påfyldning af
smøremiddel skal udføres hvert 3. år på et autoriseret serviceværksted.

6.4.2 Udskiftning af hydraulisk olie og rengøring af tank (23)
Aftapning:
►
►
►

Varm den hydrauliske olie op ved at belaste det hydrauliske system.
Sænk forliften og sluk for motoren.
Fjern proppen (A) fra tankbunden og tap den gamle olie af i en beholder.
Figur 74.

►

Sæt aftapningsproppen (A) tilbage. Hvis du forsegler med teflontape skal du
sørge for, at der ikke føres tapestykker ind i tanken.

Info!
Sørg for, at olieaffaldet bortskaffes korrekt.
Påfyldning:
►

►
►
►

Fyld tanken med den anbefalede olie op til midterpunktet på
inspektionsglasset, som sidder på tanken. Olien fyldes på gennem
påfyldningstragten under kassevognen.
Lad motoren køre et øjeblik mens f.eks. forliften hæves og sænkes.
Sluk for motoren og kontroller igen olieniveauet i inspektionsglasset.
Efterfyld olie hvis nødvendigt.

Info!
Anbefalede olietyper og mængder kan ses i tabellen i 6.4 på side 50.
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6.4.3 Rengøring af brændstoftank (24)
Det anbefales altid at rengøre brændstoftanken inden vintersæsonen.
Dette hjælper til at forebygge problemer i brændstofsystemet, som for‐
årsages af vand.
Den bedste måde til at forhindre dannelsen af kondensvand er altid at
holde tanken så fuld som muligt, f.eks. ved at efterfylde tanken, når ar‐
bejdsdagen er slut.
Rengøring af tanken:
‐ Fjern aftapningsproppen (A) fra tankbunden og tap indholdet af i en
beholder. Aftapningsproppen er placeret på motorrumsiden i brænd‐
stoftankens nederste kant.
Figur 75.

Tøm aldrig tankens indhold ud på jorden.
– Skyl tanken efter behov med rent brændstof.
‐ Rens aftapningsproppen og sæt den tilbage. Hvis du forsegler med te‐
flontape skal du sørge for, at der ikke føres tapestykker ind i
tanken.
‐ Fyld tanken(B) med rent, nyt brændstof.

Advarsel!

Warning!

Det er stengt forbudt at anvende sprit blandet med brændstof.
Sprit svækker brændstoffets smøreegenskaber og forårsager skade på
pumpe og dyser, og kan eventuelt skade tætningerne.

6.4.4 Eftersyn og rengøring af dyser (25)
Dyserne skal være i god stand, hvis motoren skal fungere perfekt. Deres
vedligeholdelse og reparation kræver specielt værktøj og udstyr. Det an‐
befales at rette henvendelse til et autoriseret serviceværksted.
En dyse skal repareres:
• Når der høres en bankelyd under motordrift.

Der kan forekomme bankelyde, når motoren er kold, eller under tom‐
gang, men hvis bankelyden fortsætter ved normal driftstemperatur,
skyldes det sandsynligvis dysernes tilstand. Luft i brændstofsystemet
kan også medføre bankelyde.
►

Udluft brændstofsystemet. Hvis bankelyden fortsætter, skal maskinen til
eftersyn på et autoriseret serviceværksted.

Røgdannelse.
Røg kan skyldes en defekt dyse eller tilstoppet luftfilter.
►

62

Kontrollér luftfilteret. Hvis røgdannelsen fortsætter, skal maskinen til eftersyn
på et autoriseret serviceværksted.
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6.4.5 Måling af tryk og eventuel nødvendig justering af drivhydraulik (26)
Måling af tryk og justering af drivhydraulik skal udføres af et autoriseret
serviceværksted.

6.4.6 Måling af tryk og eventuel nødvendig justering af arbejdshydraulik (27)
Måling af tryk og justering af arbejdshydraulik skal udføres af et
autoriseret serviceværksted.

6.4 Vedligeholdelse hver 2000 driftstimer
Udfør også vedligeholdelsen som anført i punkterne 1‐25.

6.4.1 Rengøring af kølesystem (28)
En grundig rengøring af kølesystemet udføres på denne måde:
Aftapning og vask:
1. Åbn radiatorens påfyldningsprop.
2. Åben cylinderblokkens aftapningsprop og frakobl slangerforbindelserne til
varmelegemet. Frakobl også vandslangerne som fra radiatoren til
radiatoren. Tap den gamle kølevæske af i en beholder.

Figur 76.

3. Tøm kølevæskepumpen ved at lade motoren køre med staren i 2‐3 sek.
4. Rens aftapningsproppen og sæt den tilbage. Stram omhyggeligt.
5. Forbind og stram omhyggeligt slangekoblingerne, som forinden er
frakoblede.

Info!
Sørg for, at den brugte kølevæske bortskaffes korrekt. Hæld aldrig den
brugte kølevæske ud på jorden!
Påfyldning:
6. Fyld systemet helt op med kølevæske (50 % rent vand og 50 % frostvæske).
Brug påfyldningstragten.

Figur 77.

7.
8.
9.
10.
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Luk omhyggeligt påfyldningsproppen.
Fyld kølevæske i ekspansionstanken op til mærket min.
Lad motoren køre op til normal driftstemperatur.
Kontrollér at niveauet i ekspansionstanken er mellem mærkerne min. og
maks. Tilføj eller aftap væske som nødvendigt.
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Hvis du ønsker at gennemskylle kølesystemet anvendes rent vand til
første påfyldning og punkterne 1‐9 gentages.

Bemærk! Note!
Brug altid kølevæske til sidste påfyldning!
Figur 78.

Hvis nødvendigt fyldes kølevæske i ekspansionstanken.

Info!
Brug altid en blanding af vand og frostvæske i forholdet 1:1 (50 % vand +
50 % frostvæske) som kølevæske.
Udover antifrostkomponenten, indeholder frostvæsken også andre
vigtige komponenter, som forebygger korrosion i motor og kølesystem.
Kølesystemets rumfang er ca. 12 liter.

Advarsel!

Warning!

Fyld aldrig kold kølevæske på en varm motor. Låget skal skrues meget
forsigtigt af et varm system under tryk.

6.4.2 Kontrol af generator (29)
Kontrollér, at alle generatorkabler er intakte og tilslutningerne rene.
Snavsede eller løse kabelforbindelser kan forårsage forkert opladning.
Figur 79.
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6.4.3 Kontrol af starter (30)
Kontrollér, at alle generatorkabler er intakte og tilslutningerne rene.
Snavsede eller løse kabelforbindelser kan give startfejl.
Figur 80.

6.4.4 Udskiftning af håndbremsens ventilspole (31)
Figur 81.

Håndbremsens ventil er placeret i maskinens nedre frontkant til venstre,
ved siden af hubmotoren. Ventilen kan kendes på fastgørelsesboltens
røde hoved. Ventilspolen udskiftes fra neden på følgende måde:
►
►
►
►

Frakobl spolens elektriske kabler.
Fjern monteringsmøtrikken, fjern spolen og montér en ny.
Montér og spænd monteringsmøtrikken.
Tilslut spolens elektriske kabler.

6.4 Opbevaring af maskinen
6.4.1 Korttidsopbevaring i mindre end 2 måneder
Kræver ingen specielle forholdsregler hvis:
•
•
•
•
•

Ver. 15.2.2013

Maskinen her gennemgået regelmæssig vedligeholdelse.
Maskinen er ren
Kølevæsken har et passende frysepunkt i forhold til temperaturen.
Brændstoftanken er fuld.
Der er sørget for passende opbevaring af batteriet.

06 Vedligeholdelse

65

Betjeningsvejledning

LM 336

6.4.2 Langtidsopbevaring i mere end 2 måneder
Følgende forholdsregler er nødvendige, hvis maskinen skal opbevares i
mere end 2 måneder:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►
►
►

►
►

Gør maskinen ren ind‐ og udvendigt og gennemfør en generel smøring.
Rens motorens luftfilterhus og filterelement.
Dræn og skyld kølesystemet og fyld det med den anbefalede
kølevæskeblanding.
Åbn brændstoffiltererets aftapningsprop og tap vand og aflejringer af filteret.
Luk proppen.
Rens og fyld 5 liter beskyttende brændstof eller 1,5 % olie i brændstoftanken.
Fyld tanken med rent brændstof.
Lad motoren køre indtil den når normal temperatur og kør lidt med maskinen.
Hæv forliften til den øverste position.
Udskift motorolie og ‐filter.
Frakobl dyserne og hæld ca. 0,5 dl beskyttende olie i hver cylinder. Drej
motoren et kort øjeblik med starteren (stoparmen i motorrummet skal være i
positionen STOP).
Tilslut dyserne og brug nye tætninger.
Løsn blæserremmen.
Beskyt komponenter, som let ruster, med beskyttende olie (CRC eller
tilsvarende).
Tildæk luftfilterets og udstødningsrørets åbninger med plastikfilm.
Frakobl batterikablerne.
Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet. Hvis maskinen opbevares i kolde
omgivelser, skal batteriet fjernes fra maskinen. Kontroller batteriets
ladetilstand en gang om måneden.
Opbevar maskinen i et tørt, varmt rum og beskyt den mod sollys.
Smør alle udsatte cylinderaksler for at forebygge rust.

6.4 Ibrugtagning af maskinen
6.4.1 Efter opbevaring i mindre end 2 måneder
►
►
►
►
►
►

Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet.
Kontrollér, at olie‐ og væskemængder samt dæktryk
Udfør en generel smøring.
Udluft brændstofsystemet hvis nødvendigt.
Start motoren, men kør den ikke med høj hastighed.
Gennemfør en prøvekørsel for at sikre, at alt udstyr fungerer korrekt.

6.4.2 Efter opbevaring i mere end 2 måneder
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Fjern beskyttelseafdækningerne og sænk maskinen.
Fjern plastikfilmen fra udstødningsrørets og luftintagets åbninger.
Kontrollér dæktrykket.
Åbn brændstoffiltererets aftapningsprop og tap vand og aflejringer af filteret.
Luk proppen.
Kontrollér motorens olieniveau.
Kontrollér kølevæskens niveau.
Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet.
Smør batteripolerne, tilslut batteriklemmerne og stram dem omhyggeligt.
Udfør en generel smøring.
Kontrollér den hydrauliske oliestand.
Kontroller V‐remmens tilstand og stram.
Start motoren, men kør den ikke med høj hastighed.
Kontrollér, at al afdækninger og alle ‐luger er på plads.

Advarsel!

Warning!

Inden motoren startes skal det sikres, at alle styrekommandoer er i
neutral position og parkeringsbremsen aktiveret.
Hold aldrig motoren gående i et aflukket rum. Tilstrækkelig ventilation
skal være sikret under alle betingelser.
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7.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
7.4 Mål
Tabel 33:

MÅL*
Længde
Bredde
Højde
Akselafstand

[mm]
2950 mm
1370 mm
1980 mm
1800 mm

VÆGT*
Egenvægt
Foraksel, vægt
Bagaksel, vægt
Maks. tilladte vægt for foraksel
Maks. tilladte vægt for bagaksel
Maks. tilladte samlede vægt

[kg]
1665 kg
745 kg
920 kg
1650 kg
1650 kg
3000 kg

* De ovenstående værdier er gældende for en maskine med det såkaldte
basisudstyr og standarddæk.
Værdierne for en maskine med ekstraudstyr kan variere fra de ovenstående.

7.4.1 Motor, generelt
Perkins 403D‐15T, 3‐cylindret 4‐takts diesel, væskeafkølet, indirekte
brændstofinjektion, rotationsretning mod uret set fra motorsvinghjulets side.
Lever op til følgende bestemmelser om emission: EU trin IIIA og EPA Tier III
Cylinderdiameter:
84 mm
Slaglængde:
90 mm
Antal cylindere:
3 stk.
Slagvolumen:
Nominel udgang:
Maksimum drejemoment
Min. tomgang:

1496 cm2
30 kW/40,2 hp (3000 omdr./min)
111,9 Nm (1800 omdr./min)
900 omdr./min

7.4.2 Motorsmøringssystem
Pumpe af geartypen og udskifteligt hovedstrømingsfilter
Oliefilter:
Papir

7.4.3 Brændstofsystem
Brændstof
Diesel*
Brændstoffilter:
Papir
* Fyringsolie må ikke anvendes som brændstof.

7.4.4 Kølesystem
Termostatstyret kølesystem under tryk

7.4.5 Drevhydraulik
Lukket firhjulsdrevsystem (eller tohjuls‐) med ændring af køreretning (forlæng/
baglæns) ved hjælp af en elektrisk kontakt eller kørepedal med dobbelt funktion. To
hastighedsområder.
Hubmotorer:
Radialstempeltype med to hastigheder
Hastighedsområder:
Elektro‐hydraulisk ændring
‐ Hastighedsområde I, langsom
0–17,5 km/t
‐ Hastighedsområde II, hurtig
0–35 km/t
‐ Baglæns kørsel:
0–17,5 km/t
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7.4.6 Arbejdshydraulik
Fast forsyning, åbent system
Arbejdshydraulikpumpe:
Retningsstyrende ventiler:
Motorstammestyring:

Gearpumpe
1‐stammet (motorhydr.)
Electrisk ON/OFF‐styring

Pumpeomdr. forskydning:
Pumpeudløbsstrømning:
Mask. systemtryk:

17 cm3/r
51 l/min (3000 omdr./min)
200 bar (åbningstryk for aflastningsventil)

7.4.7 Styrehydraulik
Hydrostatisk optimeret chassisstyring med belastningsfølsomt, orbitrolt system
Styrepumpe:
Styreventil:
Styrecylindere:

Gearpump 8 cm3/r
Danfoss
1 stk

7.4.8 Bremser
Køretøjets bremse består i en automatisk bremsefunktion, som dannes af det
hydrauliske fremdriftssystem. Maskinen bremser automatisk når trykkes på
kørepedalen mindskes.
Afhængigt af det ekstraudstyr, du har valgt, kan maskinen også have en faktisk
bremsepedal.
Parkeringsbremsen er udstyret med fjederbelastede pladekompressorbremser
(negativ bremse), nedlagt i olie og indbygget i forhjulshubmotorerne.
Parkeringsbremsen er altid aktiveret, når motoren ikke er i drift. Parkeringsbremsen
kan også aktiveres med et separat, elektrisk kontakt.

7.4.9 Aksler
Maskinen har ingen aksler i den traditionelle betydning. Hjulene er monteret på
hubmotorerne, som er monterede på stellets for‐ og bagramme. Alle hjul har
traktion.
For‐ og bagramme drejer 45° i begge retninger i forhold til hinanden (chassistyring),
og roterer også i forhold til hinanden så hjulene er under traktion selv på ujævnt
terræn.

7.4.10 Dæk
Standarddæk, for‐ og baghjul:
26 x 12,00 ‐ 12
Dæktryk:
‐ Minimum tilladt tryk:
1,0 bar
‐ Maksimum tilladt tryk:
2,0 bar
Dæktrykket kan dog variere afhængigt af brug.
En generel retningslinje for trykket er 1,6–1,8 bar både for‐ og bagtil, med mindre
andet er anført på udstyret.

7.4.11 Elektrisk system
Spænding:
Startermotor:
Vekselstrømsgenerator:
Batteri:
Jord:
68

12 V
2,0 kW
65 Ah, 12 V
12 V
Negativ (‐)
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Sikringer:
‐ Hovedsikringer
‐ Udstyrssikringer
Forlygter, pære:
Arbejdslys, pære:
Parkeringslys, pære:
Afviser, pære:
Bremselys, pære:
Blinklys, pære:

50 A, 2 stk
3–20 A, 19 stk
H4/12V 60/55W
H3, 12V/55W
12V/5W
P21W/12V/21W
P21W/12V/21W
H3/12V/55W

7.4.12 Luftkonditionering (ekstraudstyr)
Kølevæske, påfyldning (R 134):

0,9 kg

7.4.13 Mængder
Brændstoftank
Hydrauliskolie system
Motorolie
Vinduesvisker, vasketank
Kølesystem
Luftkonditionering kølevæske

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

7.4.14 Sammenligningstabel for viskositet
Motorolieviskositet, optioner ved forskellige
driftstemperaturer.
* Enkeltgrad, mineralbaseret
** Semisyntetisk
*** Syntetisk
Figur 82.
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7.4 Fejlfinding og afhjælpning
Det følgende indeholder nogle få instruktioner for fejlfinding. Listen er
kun vejledende og kan ikke betragtes som et fejlfindingsdiagram.
Hvis instruktionerne, som følger, ikke er tilstrækkeligt til at afhjælpe
problemet, anbefaler vi, at du kontakter et autoriseret serviceværksted.
Husk altid at kontrollere alle sikringer, olieniveauer og filtre inden du
kontakter serviceværkstedet eller påbegynder reparation.

7.4.1 Problem, årsag, korrigerende handling
Tabel 34:

Problem

Årsag
Mangler der brændstof? Er
brændstofgraden korrekt?

Motoren starter ikke eller start Er parkeringsbremsen aktiveret?
er vanskeligt
Motorhydraulikkontakt in positionen
ON.
Luft eller vand i brændstofsystemet?

For høj olieviskositet?
Afladet batteri?
Brændt sikring?
Mangler der brændstof?
Tilstoppet luftfilter?
Tilstoppet brændstoffilter?
Mangler der brændstof?

Lav motoreffekt:
Motoren stopper:
Unormal farve på
udstødningsgassen?

For høj kølevæsketemperatur:

Maskinen kører ikke med den
ønskede hastighed:
Maskinen kører slet ikke:
Machine kører ikke for‐ eller
baglæns:
Køreprogrammet skifter ikke:
Forliften fungerer ikke:
Bagliften fungerer ikke:
Forreste eller bageste
cylinderhydraulik fungerer ikke:

70

Brændstof af dårlig kvalitet?
For meget olie i motoren?
For lidt kølevæske?
Tilstoppede radiatorfinner?
Snavs i frostvæsken?
Overbelastning?
Brændstof af dårlig kvalitet?
For lidt hydraulisk olie?
Drevhydraulikkens filter tilstoppet?
Brændt sikring?
Defekt køreretningskontakt?

Brændt sikring?
Brændt sikring?
Brændt sikring?
Betjeningskontakten er defekt eller
sikringen er brændt.

Korrigerende handling
Påfyld brændstof, brug brændstof som
passer til temperaturen.
Aktivér parkeringsbremsen.
Sæt kontakten på OFF.
Tap vandet af tanken.
Kontrollér brændstofrørenes
sammenkoblinger, reparér hvis
nødvendigt.
Udluft brændstofsystemet.
Brug olie, som passer til
temperaturen.
Oplad eller udskift batteriet.
Udskift sikringen.
Fyld brændstof på.
Rens eller udskift filteret.
Udskift filteret.
Fyld brændstof på og udluft
brændstofsystemet.
Brug korrekt brændstoftype.
Fjern den overskydende olie?
Efterfyld til det korrekte niveau.
Rens finnerne.
Skyl kølesystemet og udskift
kølevæsken.
Reducér motorbelastningen.
Brug korrekt brændstoftype.
Efterfyld olie til det korrekte niveau.
Udskift filteret.
Kontrollér/udskift sikringen.
Lad et autoriseret serviceværksted
udskifte kontakten og efterse
kredsløbet.
Kontrollér/udskift sikringen.
Kontrollér/udskift sikringen.
Kontrollér/udskift sikringen.
Kontrollér og udskift den brændte
sikring. Hvis sikringen er intakt, skal
maskinen efterses på et autoriseret
serviceværksted.
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Bemærk! Note!
Tag en kopi af tabellen og noter den udførte service, teknikerens navn
og værkstedet. Giv kunden en kopi eller vedlæg kopien til maskinens
dokumentation.

Tabel 35:

10‐timers vedligeholdelse/daglig inspektion og smøring.
Udfør 10‐timers vedligeholdelsen/daglig inspektion samtidig med al anden vedligeholdelse!
Inspektions‐ og smørepunkterne kan findes i vedligeholdelsestabellen.
BEMÆRK!
Daglige inspektioner og regelmæssig smøring sikrer lang og effektiv drift og levetid for din maskine.
Tabel 36:

50 timers vedligeholdese/hver 50 timer/min. en
gang om ugen
Udfør denne vedligeholdelse med intervaller på 50 timer, eller
mindst én gang ugentlige, sammen med 10‐timers
vedligeholdelsespunkterne.

Udført service

Dato:
Aflæsning af tæller:
Tekniker:

Når maskinens timetæller viser 50 timer, udføres 10‐timers og
50‐timers vedligeholdelsen samt punkterne mærket med O i 50‐
timerskolonnen.
Stempel:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
BEMÆRK!
Denne vedligeholdelse er altafgørende for en ny maskines
fortsatte driftspålidelighed.

Tabel 37:

Aflæsning af timetæller:
250 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
250 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50 og 250 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.

Stempel:

BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!
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Tabel 38:

Aflæsning af timetæller:
750 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
750 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50 og 250 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
Stempel:
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Tabel 39:

Aflæsning af timetæller:
1000 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser
1000 timer!
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50, 250, 500 og 1000 timer.
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Dato:

Aflæsning af timetæller:
1250 timer

Udført service

Aflæsning af tæller:
Tekniker:
Stempel:

Tabel 40:

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
1250 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50 og 250 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
Stempel:
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Tabel 41:
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Tabel 42:

Aflæsning af timetæller:
1500 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
1500 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50, 250, og 500 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.

Stempel:

BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!
Tabel 43:

Aflæsning af timetæller:
1750 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
1750 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50 og 250 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
Stempel:
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Tabel 44:

Aflæsning af timetæller:
2000 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser
2000 timer!
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50, 250, 500, 1000 og 2000
timer.
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Dato:
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Tabel 45:

Aflæsning af timetæller:
2250 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
2250 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50 og 250 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
Stempel:
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Tabel 46:

Aflæsning af timetæller:

2500 timer Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
2500 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50, 250, og 500 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.

Stempel:

BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!
Tabel 47:

Aflæsning af timetæller:
2750 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
2750 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50 og 250 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
Stempel:
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!
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Tabel 48:

Aflæsning af timetæller:
3000 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser
3000 timer!
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50, 250, 500 og 1000 timer.
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Dato:

Aflæsning af timetæller:
3250 timer

Udført service

Aflæsning af tæller:
Tekniker:
Stempel:

Tabel 49:

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
3250 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50 og 250 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
Stempel:
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Tabel 50:

Aflæsning af timetæller:
3500 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
2500 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50, 250, og 500 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.

Stempel:

BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!
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Betjeningsvejledning

LM 336
Tabel 51:

Aflæsning af timetæller:
3750 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
3750 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50 og 250 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
Stempel:
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Tabel 52:

Aflæsning af timetæller:
4000 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser
4000 timer!
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50, 250, 500 og 1000 timer.
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Dato:

Aflæsning af timetæller:
4250 timer

Udført service

Aflæsning af tæller:
Tekniker:
Stempel:

Tabel 53:

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
4250 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50 og 250 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
Stempel:
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!
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Betjeningsvejledning
Tabel 54:

Aflæsning af timetæller:
4500 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
4500 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50, 250, og 500 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.

Stempel:

BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!

Tabel 55:

Aflæsning af timetæller:
4750 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
4750 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50 og 250 timer.
Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.

Stempel:

BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!
Tabel 56:

Aflæsning af timetæller:
5000 timer

Udført service

Denne service skal gennemføres, når maskinens timetæller viser Dato:
5000 timer!
Aflæsning af tæller:
Gennemfør servicepunkterne for 10, 50, 250, 500 og 1000 timer. Tekniker:
Procedurerne, som skal udføres, kan findes i
vedligeholdelsestabellen.
BEMÆRK!
Rettidig, periodisk vedligeholdelse og daglige inspektioner (10
timers vedligeholdelse) sikrer en effektiv og langvarig levetid for
din maskine!
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Betjeningsvejledning

LM 336

Bemærk! Note!
Husk at skylle kølesystemet og udskifte kølevæsken hvert andet (2) år!

Bemærk! Note!
Sørg for, at din maskine modtager periodisk vedligeholdelse i
overensstemmelse med serviceprogrammet. Det sikrer en god,
produktiv drift for din maskine og en høj videresalgsværdi.

Bemærkninger:
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