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1.0 VOORWOORD
Gefeliciteerd met de aanschaf van een nieuwe LM Trac werktuigdrager.
Deze machine is het resultaat van de jarenlange ervaring van Oy LAIMU
Ab bij het ontwerpen en bouwen van innovatieve werktuigdragers.
De machine is gemaakt van materialen en componenten van hoge kwali‐
teit. Alle componenten worden geleverd door gerenommeerde fabri‐
kanten. Tijdens alle fasen van het ontwerp‐ en productietraject worden
voordurend controles uitgevoerd om te voldoen aan de hoge kwaliteits‐
eisen.
Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is voor de bediening en
het onderhoud van de machine. Daarnaast vindt u hier tips en richtlijnen
voor het veilig werken met de machine. Er wordt ook aandacht besteed
aan oplossingen voor enkele veelvoorkomende problemen.
Als u de instructies opvolgt en onderhoud uitvoert volgens het voorge‐
schreven onderhoudsschema, kunt u een lange en probleemloze levens‐
duur voor de machine verwachten.
Het is vooral belangrijk om goed rekening te houden met de veiligheids‐
instructies met betrekking tot bediening en onderhoud.
De bestuurder van deze machine moet bekend zijn met de instructies in
deze handleiding voordat de machine in gebruik wordt genomen. Mon‐
teurs die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de machine moeten
bekend zijn met de desbetreffende instructies voordat ze aan de slag
gaan.
Deze handleiding dient altijd in de machine aanwezig te zijn. Als de hand‐
leiding onleesbaar is geworden of kwijt is, kunt u een nieuw exemplaar
bestellen bij LM Trac dealer. U kunt hier ook extra exemplaren bestellen.
Aangezien de producten van Oy LAIMU Ab voortdurend verder worden
ontwikkeld, behouden wij ons het recht voor om zonder enige vooraan‐
kondiging structurele en technische wijzigingen door te voeren.
Om die reden is het mogelijk dat de informatie in deze handleiding niet
volledig overeenkomt met uw machine.
Neem contact op met uw LM Trac dealer als u de meest recente informa‐
tie wilt ontvangen. U kunt hier ook een nieuwe, bijgewerkte versie van
de handleiding opvragen als u dat wilt.

Oy LAIMU Ab
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Info!
Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van teksten of afbeeldingen in deze
handleiding is verboden.
Er is zeer veel zorg besteed aan het samenstellen van deze handleiding.
Desondanks kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor
eventuele directe of indirecte schade als gevolg van mogelijke fouten in
deze handleiding.

Oy LAIMU Ab
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1.1 Specificaties en typeplaatje van de machine
Vul hieronder de gegevens van uw machine in:
Eigenaar:

____________________________________ __________________________

Adres:

____________________________________ Tel.: ______________________

Serienummer van machine: _________________________ Model:____________________
Serienummer van motor: ___________________________ Model:____________________
Dealer:

____________________________________ Tel.: ______________________

Leverancier reserveonderdelen:______________________ Tel.: ______________________
Uitvoerder van onderhoud: _________________________ Tel.: ______________________
Het typeplaatje (A) van de machine bevindt zich op de achterwand van
de cabine, aan de linkerkant.
Afbeelding 1.

Het typeplaatje bevat de volgende informatie:
het CE‐keurmerk en de volgende gegevens van de machine:
model, serienummer, jaar van productie, gewicht, max. to‐
taalgewicht, max. asdruk (voor/achter) en het motorvermo‐
gen.

Afbeelding 2.

Het serienummer van de machine is ook
ingeslagen in het voor‐ en achterframe van
machine, rechts van punt A.

Afbeelding 2.

Op het typeplaatje van de motor staat
het model motor en het serienummer
van de motor.
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1.1 Indeling van de gebruikershandleiding
Deze gebruikershandleiding bestaat uit zeven (7) hoofdstukken:
01 Inleiding
– Inhoudsopgave
02 Veiligheid
03 Opbouw van de machine
04 Cabine en bedieningselementen
05 Rijden en bediening
06 Onderhoud
07 Technische specificaties
De LM Trac machine maakt gebruik van de nieuwste technologie, wat
met zich meebrengt dat voor de bediening en het onderhoud specifieke
instructies moeten worden opgevolgd. Het is dan ook belangrijk dat de
informatie in deze handleiding zorgvuldig wordt doorgenomen en dat
alles duidelijk is. Alleen dan kan deze machine op een veilige en tech‐
nisch verantwoorde manier worden gebruikt en onderhouden.
De handleiding is zo duidelijk mogelijk geschreven en bij alle procedures
is zeer zorgvuldig te werk gegaan om er zeker van te zijn dat de informa‐
tie in de handleiding niet alleen juist is, maar ook voldoende uitgebreid.
Als gevolg van de verschillende gebruiksomstandigheden en ‐methoden,
is het echter mogelijk dat belangrijke informatie per ongeluk is weggela‐
ten of onjuist is voor die situatie. De gebruiker van de machine moet
zich dit realiseren en waar nodig naar eigen inzicht de juiste werkwijze
bepalen.
Deze handleiding bevat geen bedienings‐ en onderhoudsinstructies voor
werktuigen die met de machine kunnen worden gebruikt. De gebruiker
moet de veiligheids‐, bedienings‐ en onderhoudsinstructies van de ge‐
monteerde werktuigen zorgvuldig doornemen.

1.2 Veiligheid en milieuaspecten
Er is zeer veel zorg besteed aan het ontwerpen van een machine die
weinig geluid produceert en veilig is in gebruik. Het is echter de verant‐
woordelijkheid van de bestuurder de machine op een veilige manier te
gebruiken, met respect voor het milieu.
Besteed daarom extra aandacht aan hoofdstuk 02 van deze handleiding,
getiteld ‘Veiligheid’.

1.3 Aanpassingen
Aanpassingen van de opbouw en/of de bedieningselementen van de
machine zijn alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestem‐
ming van Oy LAIMU Ab. De garantie vervalt als niet aan deze verplichting
wordt voldaan.

1.4 Aansprakelijkheid voor fouten en garantie
De verantwoordelijkheid voor fouten en/of de garantie die wordt gege‐
ven door Oy LAIMU Ab geldt niet voor schade die aantoonbaar het ge‐
volg is van handelingen die strijdig zijn met de instructies in deze hand‐
leiding.
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2.0 VEILIGHEID
Bij het gebruiken of onderhouden van de machine dienen alle op dat
moment in het land geldende regels en voorschriften te worden opge‐
volgd.
De veiligheids‐ en bedieningsinstructies in deze handleiding moeten
worden opgevolgd!
De instructies voor onderhoud en afstelling van de machine moeten
worden opgevolgd. Alleen op deze manier kan gedurende de volledige
levensduur van de machine een foutloos en veilig gebruik worden gega‐
randeerd.
In het geval van een storing die u niet zelf kunt verhelpen, neemt u con‐
tact op met de onderhoudsdienst van LM Trac.
Schakel de machine direct uit als u denkt dat de storing lichamelijk letsel
of beschadiging van de machine tot gevolg kan hebben.

2.1 Gebruikte symbolen in de handleiding

Waarschuwing!

Varning!

Het waarschuwingssymbool wordt gebruikt om aan te geven dat er
kans is op lichamelijk letsel en/of ernstige beschadiging van de machine
als de gegeven instructies niet worden opgevolgd.

LET OP!

NOTE!

Het symbool voor opmerkingen wordt gebruikt om uw aandacht te
vestigen op informatie die in de desbetreffende situatie belangrijk is om
de machine zo veilig en efficiënt mogelijk te gebruiken.

Info!
Het infosymbool verwijst naar algemene informatie over het opvolgen
van officiële richtlijnen in verschillende contexten (zoals het afvoeren van
afval) en het beschermen van de machine en het milieu tijdens gebruik en
onderhoud.

2.2 Veiligheidsinstructies
De beste garantie tegen ongelukken is het zorgvuldig opvolgen van de
diverse veiligheidsinstructies. Lees dit hoofdstuk daarom zorgvuldig
door voordat u gaat werken met de machine. Elke gebruiker, ongeacht
het ervaringsniveau, wordt geacht dit hoofdstuk te lezen en bekend te
zijn met de instructies voordat de machine in gebruik wordt genomen.
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de machine bestuur‐
ders op deze instructies te wijzen. Bewaar de handleiding op de daar‐
voor bestemde plaats in de cabine.

2.2.1 Voor gebruik
• Raak vertrouwd met de machine en stel vast wat de beperkingen zijn.
Lees de gebruikershandleiding voordat u de machine de eerste keer
gaat starten.
• Handel in overeenstemming met alle waarschuwingen en instructies
die op de machine zijn aangebracht.
• Gebruik de machine nooit onder invloed van alcohol, medicijnen of
stimulerende middelen. Vermoeidheid kan eveneens gevaarlijke situa‐
ties tot gevolg hebben.
• Controleer het werkgebied voordat u begint met werken of met het
aankoppelen van werktuigen.
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• Draag nooit losse kleding aangezien deze vast kan blijven zitten aan
draaiende delen of aan bedieningshendels, wat gevaarlijke situaties of
zelfs ongelukken kan veroorzaken. Draag altijd beschermende kleding,
zoals een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, oogbescherming, oor‐
doppen, veiligheidshandschoenen, enz. zoals dit wordt vereist door de
veiligheidsvoorschriften.
• Passagiers zijn niet toegestaan in de machine als u aan het werk bent.
• Controleer alle mechanische onderdelen op slijtage en de juiste afstel‐
ling. Versleten en beschadigde onderdelen moeten direct worden ver‐
vangen. Controleer regelmatig of alle bouten en moeren nog stevig
vastzitten.
• Zorg ervoor dat de machine altijd schoon is. Olie, stof, aarde en gras
dat zich opgehoopt, kan ontbranden en daardoor ongelukken veroor‐
zaken.
• Gebruik alleen werktuigen en accessoires die zijn goedgekeurd door
Oy LAIMU Ab.
• Controleer voor het starten van de machine of er voldoende brandstof
is getankt en de olie op peil is. Informeer ook of de machine goed is
gesmeerd en of alle onderhoudsprocedures zijn uitgevoerd.
• Het is niet toegestaan de opbouw van de machine aan te passen. Hier‐
door kunnen namelijk onvoorspelbare veiligheidsrisico's ontstaan.
• Laat de machine niet bedienen door een onervaren gebruiker. U bent
verantwoordelijk voor eventuele schade en ongelukken.

2.2.2 Tijdens gebruik
• Stap op een veilige manier in en uit de cabine. Gebruik altijd de hand‐
grepen en treden. Pak nooit de bedieningselementen vast als u de ca‐
bine in stapt. Spring nooit in of uit de cabine.
• Start en bedien de machine alleen vanaf de bestuurdersstoel. Ga nooit
staan terwijl de motor loopt.
• Start de machine pas nadat u hebt gecontroleerd dat alle bedienings‐
elementen in de neutraalstand of uit‐stand staan.
• Start de motor niet door het kortsluiten van de aansluitklemmen van
de startmotor. Start de motor altijd via het contact. U voorkomt zo dat
de machine ongewenst of abrupt in beweging komt.
• Start de motor niet in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte.
Uitlaatgassen zijn giftig.
• Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen en luiken aanwezig zijn.
Vervang beschadigde of ontbrekende onderdelen.
• Voorkom dat de machine gaat overhellen. Pas uw snelheid aan de om‐
standigheden aan en rijd niet op hellingen die te steil zijn.
• Houd de deuren en luiken gesloten tijdens het rijden. Bestuur de ma‐
chine niet van buiten de cabine.
• Gebruik de bedieningselementen op een veilige manier. Druk het gas‐
pedaal rustig in om abrupt wegrijden te voorkomen.
• Plan uw rijlijnen en blijf uit de buurt van obstakels.
• Kom niet te dicht bij greppels en steile hellingen. Wees extra voorzich‐
tig bij regen of bij een gladde, besneeuwde of bevroren ondergrond.
• Let op het andere verkeer! Controleer altijd of de rijrichting vrij is. Ge‐
bruik de zwaailamp op het dak overeenkomstig de geldende verkeers‐
voorschriften.
• De stabiliteit van de machine wordt bepaald door de belasting. Pro‐
beer de lasten tijdens het rijden altijd zo laag mogelijk te houden.
• Rem zoveel mogelijk op de motor bij het naar beneden rijden. Gebruik
niet het rempedaal om snelheid te minderen.
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• Verander niet van richting of snelheid als u op een helling rijdt.
• Houd het stuur vast als de machine gaat overhellen. Spring dus niet
uit de cabine.
• Volg altijd de bedienings‐ en veiligheidsinstructies van de aangekop‐
pelde werktuigen.
• Begeef u nooit in het draaibereik van de chassisverbinding van de ma‐
chine terwijl de motor draait (336–686 machines). U kunt dan bekneld
raken.

2.2.3 Na gebruik
► Parkeer

de machine op een vlakke en harde ondergrond.
alle werktuigen op de grond zakken.
► Zet de motor uit.
► Haal de sleutel uit het contactslot.
► Sluit de portieren af.
► Koppel de accu los.
► Laat

2.3 Tijdens onderhoud
• Parkeer de machine op een vlakke en harde ondergrond, laat alle
werktuigen op de grond zakken en zet de motor uit.
• Houd altijd een EHBO‐set en brandblusser bij de hand.
• Werk nooit onder de machine of onderdelen als deze niet veilig wor‐
den ondersteund.
• De kans bestaat dat er nog restdruk aanwezig is in het hydraulisch sy‐
steem nadat de motor is uitgeschakeld.
• Als u hydraulische onderdelen gaat loskoppelen, controleer dan eerst
of de olie voldoende is afgekoeld om brandwonden te voorkomen.
• Open de aansluitingen voorzichtig om te voorkomen dat de olie onder
druk naar buiten spuit.
• Als u wilt gaan werken aan de motor, de uitlaatpijp, de radiateur of hy‐
draulische onderdelen, moet de machine eerst volledig zijn afgekoeld.
• Zet de motor altijd uit als u gaat tanken. Voorkom spatten van de
brandstof en zorg ervoor dat de tank niet overloopt.
• Rook niet tijdens het tanken of het werken aan de accu! Voorkom von‐
ken en open vuur in de buurt van de brandstoftank en de accu. De ac‐
cu produceert explosieve dampen, met name tijdens het opladen van
de accu.
• Lees de paragraaf “Starten met startkabels”5.3.4 p.36 voordat u de
machine gaat starten met behulp van startkabels.
• Leg geen metalen voorwerpen op de accupolen.
• Vermijd kortsluiting en vonken. Haal altijd eerst de minkabel van de
accu los en sluit altijd eerst de pluskabel aan.
• Open de dop van de radiateur pas als de koelvloeistof voldoende is af‐
gekoeld. Draai de dop voorzichtig los om de druk langzaam af te voe‐
ren.

Waarschuwing!

Varning!

Een kleine lekkage in het hydraulische systeem is met het oog meestal
niet op te sporen. De olie die via een dergelijk lek onder zeer hoge druk
het systeem verlaat, kan echter uw kleding en huid doorboren en ern‐
stige verwondingen veroorzaken.
Gebruik nooit uw handen om lekkages op te sporen. Gebruik bijvoor‐
beeld een stuk karton. Draag een gezichtsmasker en veiligheidshand‐
schoenen. Roep direct medische hulp in als er olie onder de huid komt.

Ver. 27.2.2013

02 Veiligheid

9

Handleiding

LM 336

Olie kan afsterving, ernstige infecties en allergische reacties veroorza‐
ken.
• De accu en accuvloeistof bevatten zware metalen. Accu's moeten
daarom altijd volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.
• Olie, antivries, koelmiddelen, accu’s en accuvloeistof moeten altijd
volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.
• Draag een gezichtsmasker en een veiligheidsbril om uw ogen en lon‐
gen te beschermen tegen stof en andere deeltjes.
• Werk alleen onder de machine als u zeker weet dat deze niet kan zak‐
ken. Gebruik altijd geschikte bokken of andere ondersteuningshulp‐
middelen.
• Vergrendel de chassisverbinding van de machine met een borgpen of
stang voordat u de machine omhoog gaat brengen met bijvoorbeeld
hijsstroppen (machines met chassis‐sturing).
• Til de achterste rol‐as niet in het midden omhoog (machines met as‐
sen).
• Werk nooit onder een vork die omhoog is gebracht, tenzij deze op een
veilige manier is geborgd.

2.4 Veiligheidsaanwijzingen op de machine
• Volg alle instructies die via stickers of andere manieren op de machine
zijn aangebracht.
• Zorg dat deze instructies altijd schoon en goed leesbaar zijn.
• Reinig de stickers met zeep en water en wrijf ze vervolgens met een
zachte doek droog.
• Vervang beschadigde of versleten aanwijzingen.
• Als u een onderdeel vervangt waarop een sticker is aangebracht, moet
een identieke sticker op dezelfde plaats op het vervangende onder‐
deel worden aangebracht.
• Bevestig nieuwe stickers op een droge, schone en vetvrije ondergrond.
Bevestig stickers bij een temperatuur van ten minste 10 °C.

Notities:
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3.0 OPBOUW VAN DE MACHINE
De machine kan alleen veilig en efficiënt worden gebruikt als de be‐
stuurder bekend is met de opbouw van de machine. In dit hoofdstuk
wordt daarom aandacht besteed aan de opbouw van de machine. U
vindt hier informatie over de locatie en namen van de belangrijkste
componenten.
Gedetailleerde instructies voor de bediening en het onderhoud kunt u
vinden in hoofdstuk 04, Cabine en bedieningselementen, in hoofdstuk
05, Rijden en bediening en hoofdstuk 06, Onderhoud.
De LM Trac 336 is een speciale machine met chassis‐sturing.
Afbeelding 3.

U kunt de machine alleen optimaal benutten als u goed bekend bent
met de werkingsprincipes van de machine. Gezien het lage gewicht van
de machine en het relatief beperkte motorvermogen, is het belangrijk
dat u weet hoe de speciale voorzieningen werken. Alleen dan kunt u
productief zijn zonder dat dit gevolgen heeft voor de geleverde kwali‐
teit.
De LM Trac 336 heeft een componentenopbouw, wat betekent dat on‐
derhoud en reparaties sneller en gemakkelijker kunnen worden uitge‐
voerd.
De Perkins 403D‐ 15T dieselmotor en de hydraulische pompen voor rij‐
den, werken en sturen vormen één geheel dat met ophangrubbers aan
het chassis is bevestigd om te voorkomen dat resonanties van de motor
geluid en trillingen veroorzaken in de cabine. De veiligheidscabine is
eveneens met ophangrubbers aan het chassis gemonteerd om het ge‐
luidsniveau tot een minimum te beperken.
Werktuigen kunnen worden aangekoppeld via het hefsysteem voor
werktuigen aan de voorkant van de machine (het A‐frame). De tanks
met brandstof en hydraulische olie maken deel uit van het achterframe.
De accu bevindt zich aan de voorzijde van het achterframe.
De LM Trac 336 kan alleen optimaal worden gebruikt als de bestuurder
bekend is met het principe van het automatische en hydraulische aan‐
drijfsysteem.
De vermogensoverbrenging voor het rijden is volledig hydraulisch, waar‐
door er zeer flexibel vooruit en achteruit kan worden gereden. Het rijpe‐
daal vervangt de traditionele functies van het koppelingspedaal, het
rempedaal en het mechanisme voor het kiezen van de vooruit‐ of ach‐
teruitversnelling van een mechanische overbrenging.
Er zijn twee verschillende rijsystemen leverbaar: met een dubbelwer‐
kend of gewoon rijpedaal.
Het dubbelwerkende rijpedaal vervangt de traditionele functies van het
koppelingspedaal, het rempedaal en het mechanisme voor het kiezen
van de vooruit‐ of achteruitversnelling van een mechanische overbren‐
ging.
Wanneer u het rijpedaal intrapt met de bal van de voet, rijdt de machine
naar VOREN. Wanneer u het pedaal met de hak indrukt, rijdt de machi‐
ne naar ACHTEREN.
De stand van het rijpedaal bepaalt de rijsnelheid en rijrichting door de
hoeveelheid olie te variëren die naar de aandrijfmotoren in de wielna‐
ven wordt gepompt. Het toerental van de motor wordt geregeld door
een speciale handgasknop. In de praktijk wordt de handgas gebruikt om
een geschikt motortoerental in te stellen en het rijpedaal om de rijrich‐
ting en de rijsnelheid te bepalen. Wanneer u de druk van het rijpedaal
haalt, remt de machine automatisch. Dit principe geldt bij zowel vooruit
als achteruit rijden.
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Bij machines met een gewoon, enkelwerkend rijpedaal vervangt het pe‐
daal de traditionele functies van het koppelingspedaal, het rempedaal
en het mechanisme voor het kiezen van de vooruit‐ of achteruitversnel‐
ling van een mechanische overbrenging. De rijrichting wordt dan geko‐
zen met een schakelaar met drie standen op de rechterarmsteun.
Wanneer het rijpedaal wordt ingedrukt, neemt het motortoerental toe
en daardoor ook de rijsnelheid. Het automatische aandrijfsysteem zorgt
ervoor dat de motor altijd binnen het optimale koppelbereik werkt, zo‐
dat het brandstofverbruik tot een minimum wordt beperkt.
Wanneer het rijpedaal wordt losgelaten, wordt de remfunctie van het
hydrostatische aandrijfsysteem geactiveerd en remt de machine af. Als
u het pedaal plotseling loslaat, komt de machine abrupt tot stilstand.
De machine is ook uitgerust met een rempedaal. Dit pedaal is meestal
alleen nodig om de machine stil te laten staan op een helling.
De LM Trac 336 heeft de volgende snelheidsbereiken:
Snel 0–35 km/uur
Langzaam 0–17,5 km/uur
Achteruit: 0–17,5 km/uur
De dieselmotor zorgt voor de aandrijving van een axiale plunjerpomp
met variabel volume die olie naar de wielmotoren (met 2 standen) in de
wielnaven voert.
De rijsnelheid kan traploos worden aangepast binnen het volledige snel‐
heidsbereik.
De machine heeft een permanente vierwielaandrijving, zowel vooruit als
achteruit.
De wielnaafmotoren zijn in serie geschakeld voor een maximale aandrij‐
ving. De machine beschikt niet over een afzonderlijk differentieelslot.
Het aandrijven van de werktuigen verloopt eveneens onconventioneel.
De werktuigen worden altijd hydraulisch aangedreven door de The LM
Trac 336. Dit gebeurt via een tandwielpomp met constant debiet.
De machine heeft een hydraulisch bekrachtigd stuursysteem op basis
van chassis‐sturing. Het sturen werkt ook als de motor uitstaat, maar
het sturen gaat dan wel zwaar. Het systeem bestaat uit een afzonderlij‐
ke pomp, een stuurklep (orbitrol) en een stuurcilinder.
De wielnaafmotoren van de machine zijn uitgerust met remmen met
oliebadlamellen die als parkeerrem functioneren en die automatisch
worden ingeschakeld wanneer de motor wordt uitgeschakeld. Als de
motor loopt, kan de parkeer‐ of handrem worden ingeschakeld met een
speciale schakelaar.
Als u het rijpedaal tijdens het rijden helemaal of iets laat opkomen,
wordt de remfunctie van het volledig hydraulische aandrijfsysteem ge‐
activeerd. Het is belangrijk dat u het rijpedaal altijd langzaam laat opko‐
men omdat de machine anders abrupt afremt.
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3.1 Hoofdcomponenten en externe uitrusting
Afbeelding 4.

1. Cabine
2. Werklichten voor
3. Buitenspiegels
4. Zwaailicht
5. Motorkap/laadbak
6. Motor
7. Serviceluik (bijvoorbeeld om te tanken) 8. Wielmotoren (4 stuks)
9. Hydraulische aansluitingen
10. Voorhefinrichting/A‐frame
11. Richtingaanwijzers en koplampen
Afbeelding 5.

1. Accuschakelaar
2. Accu (onder deksel) 3. Peilglas hydraulische olie
4. Vergrendeling serviceluik 5. Serviceluik radiateur 6. Trekhaak/bevestiging werktuigen aan achterzijde
7. Elektrische aansluiting
8. Werklichten achter 9. Achterlampen

De accu is onderhoudsvrij en vereist geen speciaal onderhoud. Contro‐
leer wel altijd of de accukabels goed zijn aangesloten, en of de klemmen
en de buitenzijde van de accu goed schoon zijn. Controleer of de accu
stevig is bevestigd.
De accuschakelaar (1) en de elektrische aansluiting (7) bevinden zich aan
de linkerzijde van het machineframe, vóór het achterwiel.

Waarschuwing!

Varning!

De accuschakelaar mag niet worden omgezet wanneer de motor loopt!
De accuschakelaar kunt u gebruiken om alle elektrische verbindingen
tussen de accu en de machine te verbreken.
Via de optionele elektrische aansluiting met bijbehorend snoer kunt u
eenvoudig en veilig een externe stroombron aansluiten.
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3.1.1 Voorhefinrichting en snelkoppeling

Afhankelijk van de gekozen uitrusting, is uw machine voorzien van een
A‐frame zoals uitgevoerd in afbeelding A of B, of van een driepunts aan‐
koppelinrichting zoals in C.
Afbeelding 6.

1. Hefcilinders

2. Loscilinder

3. Draaicilinders

3.1.2 Hydraulische pompen
Afbeelding 7.

1. Hydraulische stuurpomp

2. Hydraulische werkpomp

3. Hydraulische aandrijfpomp

3.2 Binnenzijde van cabine
Afbeelding 8.

1. Multifunctionele stuurhendel
2. Stuur
4. Schakelaars op stuurkolom
5. Pedalen
7. Joysticks hydraulische systemen 8. Hendel voor verstellen stuurkolom
10. Radio met cd‐speler
11. Cabineverlichting
13. Bestuurdersstoel en stoelafstelling
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3. Instrumentenpaneel
6. Rechterpaneel
9. Achteruitkijkspiegel
12. Rechterarmsteun
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3.2.1 Schakelpaneel
Afbeelding 9.

Het schakelpaneel (1), de zekeringen en de relais bevinden zich onder de
bestuurdersstoel.
► Verwijder de bouten (2) en klap de stoel omhoog.
BELANGRIJK Vergeet niet de stoel weer met de originele bouten vast te
zetten voordat u verder gaat werken.

3.3 Hydraulische aansluitingen (afhankelijk van de uitrusting van de machine)
Afbeelding 10.

1. Motorhydraulica (rechtsom)
3. Cilinderhydraulica 1 (2 x 3/8” aansluiting)
5. Tankleiding, retourleiding hydraulische olie

Ver. 27.2.2013
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3.4 Tanks voor brandstof en sproeiervloeistof

Afbeelding 11.

1. Serviceluik
4. Expansievat koelsysteem
7. Grille van radiateur

2. Vergrendeling serviceluik
5. Reservoir ruitensproeiervloeistof

3. Dop brandstoftank
6. Borgpen

Het serviceluik van de LM 336 bevindt zich in de linkerachterhoek van de
machine. Open het luik (1) door de hendel (2) te draaien en omhoog te
bewegen. Achter het luik ziet u de dop van de brandstoftank, het expan‐
sievat van het koelsysteem en het reservoir met de ruitensproeiervloei‐
stof.
Aks u de radiateur wilt reinigen/controleren, verwijdert u de borgpen (5)
en opent u de grille (6) van de radiateur.

LET OP!

NOTE!

Richt nooit een krachtige straal van een hogedrukspuit rechtstreeks op
de grille.

3.5 Motorkap/laadbak
Afbeelding 12.

Er kan een watertank of een ander type tank worden ge‐
monteerd op de motorkap. De motorkap is voorzien van
een hydraulisch kiepsysteem. De motorkap kan ook
worden gebruikt als een laadbak voor het monteren van
verschillende werktuigen of het vervoeren van bijvoor‐
beeld zand. Houd rekening met de maximaal toegestane
belasting van de laadbak, zoals bepaald door de maxi‐
male belasting van de achteras.
Het is belangrijk tijdens het rijden eveneens rekening te
houden met de massa van het werktuig, het voorwerp
of de tank die op de motorkap is geplaatst. Elke last op
de laadbak betekent dat het zwaartepunt van de machi‐
ne naar boven wordt verplaatst. Let daarom speciaal op
bij het nemen van bochten of het rijden op hellingen. Een hoger zwaar‐
tepunt heeft namelijk tot gevolg dat de machine instabieler wordt (snel‐
ler kantelt).

Waarschuwing!

Varning!

Zorg ervoor dat de laadbak niet te zwaar wordt beladen.
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3.5.1 Motorruimte
Afbeelding 13.

1. Koelvloeistof
4. Peilstok motorolie
7. Dynamoriem

2. Brandstoftank (40 liter)
5. Inlaatfilter hydraulische olie
8. Luchtfilter

Waarschuwing!

3. Motorolie
6. Vuldop hydraulische olie

Varning!

U mag de dop van de radiateur niet verwijderen als de motor loopt!
Wacht tot de motor voldoende is afgekoeld (het systeem staat niet
meer onder druk) en draai de dop voorzichtig los! Vul indien nodig koel‐
vloeistof bij in het expansievat.
Als warme vloeistof onder hoge druk naar buiten spuit, kunt u ernstige
brandwonden oplopen.
Vul bij tot aan het begin van de vulopening. Controleer vóór de winter of
er koelvloeistof is gebruikt die niet kan bevriezen.
Zie voor meer informatie hoofdstuk 06, Onderhoud.
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4.0 CABINE EN BEDIENINGSELEMENTEN
4.1 Portieren
Afbeelding 14.

Open het linkerportier vanaf de buitenzijde door op de ontgrendelknop
(1) te drukken en aan de handgreep (2) te trekken. U kunt het portier
met de sleutel afsluiten.
Let op! Het rechterportier fungeert als nooduitgang en kan alleen vanaf
de binnenzijde worden geopend.
Afbeelding 15.

Open de portieren vanaf de binnenzijde door de hendel (1) omhoog te
doen.

4.2 Bedieningselementen
Afbeelding 16.

1. Hendel voor verstellen
stuurkolom
4. Instrumentenpaneel

2. Multifunctionele stuurhendel

3. Contactslot

5. Schakelaars op stuurkolom

6. Joysticks hydraulische
systemen

4.3 Multifunctionele stuurhendel
Afbeelding 17.

1.Claxon: knop indrukken
2. Ruitensproeier: buitenste ring op hendel indrukken
3. Ruitenwisser: draaien aan buitenste ring
4. Knipperlicht rechts: hendel omhoog duwen
5. Knipperlicht links: hendel omlaag duwen
6. Dimlicht/groot licht:
‐ groot licht: hendel naar voren duwen.
‐ dimlicht: hendel naar achteren duwen.
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4.4 Instrumentenpaneel

Afbeelding 18.

1. Toerenteller
4. Signaallampje voor
parkeerlichten
7. Niet in gebruik
10. Waarschuwingslampje voor
retourfilter hydraulische olie
13. Waarschuwingslampje voor
oververhitting van de motor

2. Brandstofmeter
5. Niet in gebruik

3. Temperatuurmeter van de motor
6. Signaallampje voor knipperlichten

8. Signaallampje voor groot licht
11. Teller voor aantal draaiuren

9. Signaallampje voor voorgloeien
12. Signaallampje voor handrem

14. Waarschuwingslampje voor
motoroliedruk

15. Waarschuwingslampje voor
laadstroom

1. De toerenteller geeft het aantal omwentelingen van de motor per minuut
aan (RPM x 100). U moet de aangegeven waarde vermenigvuldigen met 100. Als
de teller bijvoorbeeld 35 aangeeft, is het toerental 3500 omwentelingen per
minuut.
2. De brandstofmeter geeft aan hoeveel brandstof er nog in de tank zit. Als de
pijl net in het rood gemarkeerde vlak staat, bevat de tank nog ongeveer 7 liter
brandstof.
3. De temperatuurmeter van de motor geeft de temperatuur van de
motorkoelvloeistof aan.

De motortemperatuur is normaal wanneer de pijl zich in het groene vlak
bevindt. Als de pijl in het rood gemarkeerde vlak staat, is de motor
oververhit en gaat het waarschuwingslampje (13) branden. Laat de
motor dan direct stationair draaien en afkoelen. Zet de motor uit en
zoek de oorzaak van het probleem. Gebruik de machine pas weer als het
probleem is opgelost.
Als de pijl in het blauwe vak staat, is de motortemperatuur te laag. Laat
de motor op temperatuur komen (pijl in het groene vlak) voordat u de
motor zwaar gaat belasten.
In extreem koude of warme omstandigheden kan het nodig zijn de
thermostaat van de motor anders af te stellen.

4. Het signaallampje voor parkeerlichten brandt (groen) als de parkeerlichten
zijn ingeschakeld.
5. Niet in gebruik
6. Het signaallampje voor de knipperlichten als u richting aangeeft (links of
rechts).
7. Niet in gebruik
8. Het signaallampje voor het groot licht brandt (blauw) als u het groot licht
hebt ingeschakeld.
9. Het signaallampje voor voorgloeien brandt (geel) wanneer de gloeibougie
wordt verhit.
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LET OP!

NOTE!

OPMERKING: Het voorgloeien stopt niet automatisch. De bestuurder
moet op basis van de buitentemperatuur bepalen wat een geschikte
voorgloeitijd is.
10. Het waarschuwingslampje voor het retourfilter van de hydraulische olie
brandt (rood) als het filter verstopt raakt. Zet de motor uit en vervang het
retourfilter.
11. De teller voor het aantal draaiuren geeft de totale bedrijfstijd van de
machine aan (het aantal uren dat de motor heeft gelopen). Dit is bijvoorbeeld
handig om periodiek onderhoud in te plannen. De tijd wordt weergegeven in
hele uren en in 1/10 uren.
12. Het signaallampje voor de handrem brandt (rood) als de handrem is
ingeschakeld.
13. Het waarschuwingslampje voor oververhitting van de motor brandt (rood)
als de temperatuur van de motor te hoog is. Zie punt 3.
14. Het waarschuwingslampje voor de motoroliedruk brandt (rood) als de
oliedruk te laag is (te weinig olie).

Waarschuwing!

Varning!

Zet de motor in dat geval direct uit.Zoek en verhelp het onderliggende
probleem (sensor defect of probleem met het smeersysteem) voordat u de
motor opnieuw start.
15. Het signaallampje voor de dynamo brandt (rood) als u het contact
inschakelt en moet uitgaan zodra de motor is gestart.

Als de laadspanning te veel zakt terwijl de motor loopt, gaat het lampje
branden. Zet de motor uit. Zoek en verhelp het probleem voordat u de
motor opnieuw start.

4.5 Schakelaars op stuurkolom
Een brandend lampje van een schakelaar betekent dat de bijbehorende
functie is ingeschakeld.
Afbeelding 19.

1. Schakelaar voor koplampen met 3
2. Schakelaar voor zwaailicht:
AAN/UIT
standen:
UIT/parkeerlichten AAN/koplampen AAN
4. Schakelaar voor alarmlichten:
5. Schakelaar voor instellen van
AAN/UIT
snelheidsbereik* met
2 standen: snel (konijn) en langzaam (schildpad)

3. Schakelaar voor
werklichten voor:
AAN/UIT
6. Schakelaar voor
handrem: AAN/UIT

*U mag alleen van snelheidsbereik wisselen als de machine stilstaat.
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4.6 Rechterarmsteun en rechterpaneel
Afbeelding 20.

1. Schakelaars op rechterpaneel 2. Joysticks
3. Knop voor handgas
4. Armsteun
5. Hendel voor vergrendelen armsteun 6. Luchtroosters
7. Bekerhouder
8. Ventiel voor temperatuurregeling cabine: rood > warm, blauw> koud

4.6.1 Rechterpaneel
Afbeelding 21.

1. Handgas of hoekafstelling
2. Niet in gebruik
3. Schakelaar voor motorhydrauliek, voor
(plus wijzigen draairichting aangekoppeld werktuig)
4. Niet in gebruik
5. Schakelaar voor werklichten achter
6. Schakelaar voor stoel‐/spiegelverwarming
7. Schakelaar voor selectie van hydrauliek achterzijde
(kantelen)
8. Schakelaar voor aanjager verwarming/airconditioning
9. Schakelaar voor airconditioning (accessoire)
10. Schakelaar voor motorhydrauliek, achter
11. Alarmlampje, centraal alarm (oranje)
12. Regeling van airconditioning (accessoire)

LET OP!

NOTE!

Afhankelijk van de uitrusting van uw machine, is het mogelijk dat de
posities van de schakelaars en het aantal schakelaars niet
overeenkomen met de afbeelding.
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4.7 Symbolen en hun betekenis

LET OP!

NOTE!

De symbolen verschillen naargelang de machine en de specifieke
uitrusting!
U kunt de machine eenvoudig bedienen als u bekend bent met de
verschillende symbolen en hun betekenis.
Het is mogelijk dat de betekenis van bepaalde symbolen met betrekking
tot het gebruik van hydraulica iets kan afwijken vanwege verschillen in
uitrusting en functies.
Schakelaar voor alarmlichten
U kunt alle knipperlichten van de machine inschakelen door het onderste deel
van deze schakelaar in te drukken. Het lampje op de schakelaar knippert
tegelijk met de richtingaanwijzers.

Schakelaar voor parkeerverlichting/koplampen
De schakelaar heeft 3 standen:
1. Bovenste deel ingedrukt: verlichting uit
2. Middelste stand (neutraal): parkeerlichten aan
3. Onderste deel ingedrukt: koplampen aan Gebruik de multifunctionele
hendel op de stuurkolom om te schakelen tussen dimlicht en groot licht.
De parkeerlichten werken ook als het contact is uitgeschakeld. Schakel de
koplampen uit voordat u de motor uitzet.

Schakelaar voor werklichten voor
De werklichten aan de voorzijde gaan branden wanneer u het onderste deel
van deze schakelaar indrukt. Het lampje op de schakelaar brandt wanneer de
werklichten aan de voorzijde zijn ingeschakeld.

Schakelaar voor werklichten achter
De werklichten aan de achterzijde gaan branden wanneer u het onderste deel
van deze schakelaar indrukt. Het lampje op de schakelaar brandt wanneer de
werklichten aan de achterzijde zijn ingeschakeld.

Schakelaar voor zwaailicht aan voorzijde (indien aanwezig)
Het zwaailicht aan de voorzijde gaat aan wanneer u het onderste deel van deze
schakelaar indrukt. Het lampje op de schakelaar brandt wanneer het zwaailicht
is ingeschakeld.

Schakelaar voor zwaailicht aan achterzijde (indien aanwezig)
Het zwaailicht aan de achterzijde gaat aan wanneer u het onderste deel van
deze schakelaar indrukt. Het lampje op de schakelaar brandt wanneer het
zwaailicht is ingeschakeld.

Meter voor temperatuur van hydraulische olie
Deze meter geeft de temperatuur van de hydraulische olie aan. De normale
temperatuur tijdens gebruik is ongeveer 80 °C.

Signaallampje voor dynamo
Dit lampje gaat branden als er een probleem is met het laadsysteem. Het
lampje gaat even branden als u het contact aanzet en gaat uit zodra de motor is
gestart, tenzij er problemen zijn. Als het lampje tijdens het rijden gaat branden,
moet u stoppen en de oorzaak van het probleem vaststellen.

Signaallampje voor voorgloeien
Dit lampje brandt als de handmatige voorgloei‐inrichting is ingeschakeld. Zie
5.3.2 Starten pagina 35.
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Waarschuwingslampje voor motoroliedruk

Dit lampje gaat branden wanneer de druk van de motorolie te laag is. Het
lampje gaat even branden als u het contact aanzet en gaat uit zodra de motor is
gestart, tenzij er problemen zijn. Als het lampje gaat branden tijdens het rijden,
moet u het oliepeil controleren.

Signaallampje voor groot licht
Het signaallampje voor het groot licht is blauw als u het groot licht hebt
ingeschakeld. Gebruik de multifunctionele hendel op de stuurkolom om te
schakelen tussen dimlicht en groot licht.

Signaallampje voor achteruit
Dit lampje brandt als u de rijrichting ACHTERUIT hebt geselecteerd.

Signaallampje voor vooruit
Dit lampje brandt als u de rijrichting VOORUIT hebt geselecteerd.

Signaallampje voor knipperlichten
Dit lampje knippert als u richting aangeeft (links of rechts). Gebruik de
multifunctionele hendel op de stuurkolom om links of rechts richting aan te
geven.

Waarschuwingslampje voor filter hydraulische aandrijving
Dit lampje brandt als het filter van de hydraulische aandrijving verstopt is. U
moet het filter dan DIRECT vervangen!

Waarschuwingslampje voor retourfilter
Dit lampje brandt als het retourfilter van de hydraulische aandrijving van de
werktuigen verstopt is.
U moet het filter dan DIRECT vervangen!

Waarschuwingslampje voor druk in remcircuit
Dit lampje gaat branden wanneer de druk in het remcircuit te laag is. Zoek en
verhelp het probleem voordat u de motor opnieuw start.

Waarschuwingslampje voor koelvloeistof
Dit lampje gaat branden als de temperatuur van de motor te hoog is. Als het
lampje gaat branden tijdens het rijden, moet u controleren wat de
temperatuurmeter van de motor (7) aangeeft. Zoek en verhelp het probleem
voordat u de motor opnieuw start.

Schakelaar voor differentieelslot
Gebruik deze schakelaar om het differentieelslot op de vooras in en uit te
schakelen. Als het slot is ingeschakeld, rijd dan in een zo recht mogelijke lijn en
voorkom scherpe stuurbewegingen. Het wordt afgeraden het slot in te
schakelen bij snelheden hoger dan 10 km/uur. Het lampje op de schakelaar
brandt wanneer het differentieelslot is ingeschakeld.

PROGRAM Lichte/zware belasting
Schakelaar voor het kiezen van rijomstandigheden.
Zie “5.8 Werktuigen met een hydraulische motor pagina 41.”voor meer
informatie.

Schakelaar voor handrem
De handrem wordt aangetrokken door middel van veerspanning en gelost via
hydraulische druk. De rem is altijd ingeschakeld als de motor uit is. Het lampje
op de schakelaar brandt wanneer de handrem is ingeschakeld. Activeer altijd
de handrem voordat u de motor uitzet.

Stroomaansluiting
De stroomaansluiting kan worden gebruikt voor het leveren van stroom aan
apparaten zoals een mobiele telefoon. Het hoogst toegestane stroomverbruik
is 10 A met uitgeschakeld zwaailicht.
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Schakelaar voor stroomtoevoer naar voorste vork
Gebruik deze schakelaar om de stroomtoevoer naar de stroomaansluiting op
de voorste vork in te schakelen. De stroomtoevoer stopt als u de schakelaar
loslaat. Het lampje op de schakelaar brandt als de stroomtoevoer is
ingeschakeld.

Schakelaar voor vergrendeling werktuigen voorzijde
U kunt de vergrendeling van aangekoppelde werktuigen aan de voorzijde
openen en sluiten door het onderste gedeelte van deze schakelaar ingedrukt te
houden terwijl de stelmotor van de cilinderhydraulica is ingeschakeld.

Schakelaar voor vorkspeling
Gebruik deze schakelaar om speling van de vork in en uit te schakelen. Schakel
vorkspeling in om de bestuurbaarheid te verbeteren wanneer er een zwaar
werktuig aan de vork is bevestigd. Schakel deze functie uit als u het werktuig
gaat gebruiken.

LET OP!

NOTE!

Het is mogelijk dat de betekenis van bepaalde symbolen met betrekking
tot het gebruik van hydraulica iets kan afwijken vanwege verschillen in
uitrusting en functies.
Schakelaar voor achterste hefinrichting
Gebruik deze schakelaar om de achterste hefinrichting omhoog en omlaag te
bewegen. De achterste hefrichting kan niet omhoog als de vrije stand is
ingeschakeld.

Schakelaar voor vrije stand van achterste hefinrichting
Gebruik deze schakelaar om de vrije stand van de achterste hefinrichting in en
uit te schakelen. U moet de vrije stand uitschakelen als u de achterste
hefinrichting omhoog wilt brengen. Het lampje op de schakelaar brandt als de
vrije stand is ingeschakeld.

Schakelaar voor motorhydrauliek, achter
Aan‐/uitschakelaar. Gebruik deze schakelaar om de motorhydraulica achter in
en uit te schakelen.

Schakelaar voor motorhydrauliek, voor
Schakelaar met 3 standen: AAN/UIT/AAN. Afhankelijk van de stand van de
schakelaar, kan de motorhydraulica in twee richtingen worden gebruikt. In de
neutraalstand is de motorhydraulica uitgeschakeld.

Selectieschakelaar hydraulica naar achterzijde
Aan‐/uitschakelaar. Gebruik deze schakelaar bij gebruik van een werktuig dat is
aangesloten op de cilinderhydraulica aan de achterzijde (zoals kiepen van
laadbak = motorkap openen).

Schakelaar voor cilinderhydraulica achterzijde
Gebruik deze schakelaar om de oliestroom naar de snelkoppelingen van de
cilinderhydraulica aan de achterzijde van de machine te leiden.

Stroomtoevoer werktuig 1 achterzijde
Gebruik deze schakelaar om de stroomtoevoer naar de eerste
stroomaansluiting aan de achterzijde van de machine in te schakelen. De
stroomtoevoer stopt als u de schakelaar loslaat.

Stroomtoevoer werktuig 2 achterzijde
Gebruik deze schakelaar om de stroomtoevoer naar de tweede
stroomaansluiting aan de achterzijde van de machine in te schakelen. De
stroomtoevoer stopt als u de schakelaar loslaat.
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Contactslot
Zie “Starten” voor een uitgebreide beschrijving van de werking van het
contactslot.

Schakelaar voor aanjager van verwarming
De schakelaar heeft 4 standen:
0) UIT
1) Laagste stand
2) Middelste stand
3) Hoogste stand
De hoogste stand gebruikt u om de cabine snel op te warmen en om de
voorruit te ontdooien. De laagste stand wordt meestal samen met de
airconditioning gebruikt om zo min mogelijk luchtstroming te veroorzaken.

Knop voor verwarming
Gebruik deze knop om de hoeveelheid water te regelen die het
verwarmingselement instroomt. Draai de knop naar rechts voor een hogere
temperatuur. Draai de knop helemaal naar links om de watertoevoer naar het
verwarmingselement af te sluiten.

Knop voor airconditioning
Gebruik deze knop om de stand van de airconditioning te bepalen. Zet de
airconditioning niet te hoog om te voorkomen dat het te koud wordt in de
cabine.

Schakelaar voor airconditioning
Gebruik deze schakelaar om de airconditioning in en uit te schakelen. De
airconditioning werkt alleen als de aanjager is ingeschakeld. Draai de
luchtroosters naar boven, zodat de lucht naar boven wordt geleid en niet naar
uw lichaam.

Schakelaar voor stoel‐/spiegelverwarming
Gebruik deze schakelaar om de verwarming van de stoel en de buitenspiegels
in en uit te schakelen. Het lampje op de schakelaar brandt als de verwarming is
ingeschakeld. Schakel de verwarming uit als het warm genoeg is in de cabine.

Schakelaar voor ruitenwisser/‐sproeier achterruit
De schakelaar heeft drie standen:
0) UIT
1) Ruitenwisser aan
2) Ruitensproeier aan
De schakelaar keert terug in stand 1 als u deze loslaat (veermechanisme).

Schakelaar voor hydraulisch smeersysteem
De werking van het hydraulisch smeersysteem wordt verderop in deze
handleiding verder toegelicht, evenals in de handleiding van het systeem zelf.
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4.8 Armsteun, joysticks en pedalen
Afbeelding 22.

Bewegingen van de joysticks:
1. Hefinrichting laten zakken.
2. Hefinrichting omhoog brengen.
3. Bediening van hydraulische cilinders.

• De hydraulische cilinders die zijn aangesloten op de machine (max. 3
stuks) bedient u door de desbetreffende joystick te bewegen.
4. Schakelaar voor rijrichting; VOORUIT (F) / NEUTRAAL (N) / ACHTERUIT (R)
(machine met 2 pedalen).
5. Schakelaar voor vrije stand van voorhefinrichting (accessoire).

6, 7, 8 en 9 zijn niet in gebruik.
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4.9 Pedalen
Afhankelijk van de gekozen uitvoering, is de machine uitgerust met één
pedaal (1) om zowel vooruit als achteruit te rijden,
Afbeelding 23.

Afbeelding 24.

of met twee pedalen, waarvan er dan één het rempedaal (1) is en het
andere het
gaspedaal (2). In het laatste geval kan de rijrichting worden gewijzigd
met schakelaar (4) in Afbeelding 22.

4.9.1 Radio
Afbeelding 25.

De radio bevindt zich boven de voorruit, rechts van de bestuurder. De
radio heeft een eigen handleiding.
Cabineverlichting
De cabineverlichting bevindt zich boven het rechterportier. De
schakelaar zit naast de verlichting. Schakel de verlichting uit als u de
cabine verlaat.

4.9.2 Luchtroosters
Afbeelding 26.

Luchtroosters
De cabine is voorzien van roosters voor zowel warme als koele lucht. U
kunt de roosters draaien en de lamellen in de gewenste stand zetten. U
kunt de roosters ook sluiten.
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Rooster voor interne luchtcirculatie
Afbeelding 27.

Het rooster voor interne luchtcirculatie (1) bevindt zich aan de
rechterkant van de cabine, op beenhoogte.
Dit rooster zal meestal gesloten zijn. Als u de cabine snel wilt
verwarmen, opent u het rooster om de warme lucht die al aanwezig is in
de cabine weer langs het verwarmingselement te leiden om de cabine
zo nog sneller op temperatuur te krijgen.
Het rooster moet geopend zijn als de airconditioning is ingeschakeld.

4.9.3 Nooduitgang

LET OP!

NOTE!

Het rechterportier fungeert als de nooduitgang. Het is dan ook
belangrijk dat u dit gebied vrijhoudt van obstakels, zodat de
nooduitgang altijd bereikbaar is.

Waarschuwing!

Varning!

De nooduitgang moet altijd in werkende staat zijn.
►Plaats

geen voorwerpen voor de nooduitgang. Het portier moet altijd snel
kunnen worden geopend.
►Bevestig geen accessoires in dit gebied (niet binnen, maar ook niet aan de
buitenkant).
►Bevestig geen voorwerpen met uitstekende delen aan de randen van het
portier. U kunt hier aan vast blijven haken wanneer u het portier in een
noodsituatie moet gebruiken.

4.10 Zwaailicht
Afbeelding 28.

U kunt het zwaailicht (A) uit de houder halen door de vleugelmoer (B)
los te draaien. Laat het zwaailicht zakken door de klem (C) los te maken.

LET OP!

NOTE!

Houd u altijd aan de geldende verkeersvoorschriften wanneer u het
zwaailicht gaat gebruiken.
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5.0 RIJDEN EN GEBRUIK
5.1 Algemeen
• Hanteer veilige werkmethoden en volg altijd de instructies ten aanzien
van veiligheid en bediening in deze handleiding.
• Gebruik nooit een machine die niet volledig functioneel is. Controleer
voor het wegrijden altijd of de lampen, signaallampjes, meters en
functies goed werken. Let hier ook op tijdens het rijden.
• Voer alle onderhoudswerkzaamheden volgens schema uit en volg
hiervoor de instructies in deze handleiding op.
• Lees de paragrafen “Waarschuwing” en “Let op” voordat u de machine
gaat gebruiken.
• Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en de bediening
van de machine en een aangekoppeld werktuig voordat u aan de slag
gaat.
• Voer dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uit volgens het
onderhoudsschema.

5.1.1 Inlopen van een nieuwe machine
Het is belangrijk dat u de instructies voor het inlopen van een nieuwe
machine zorgvuldig opvolgt, aangezien dit ook van invloed is op de le‐
vensduur van de machine. Begin met een lichte en wisselende belasting
van de machine. Een gevarieerd gebruik en een wisselende belasting
zorgen ervoor dat de motor en de bewegende delen van de machine
goed kunnen inlopen.
Afbeelding 1.

Laat de motor en hydraulica opwarmen voordat u de machine belast.
► Laat de machine nooit langer dan 5 minuten stationair of volledig belast
draaien.
► Vermijd constante snelheden gedurende een lange periode.
► Vermijd plotseling remmen en abrupte wijzigingen van de rijrichting.
► Volg de instructies in deze handleiding om het onderhoud uit te voeren dat
na de eerste 50 draaiuren staat gepland in het onderhoudsschema.
►

LET OP!

NOTE!

Let op de motoroliedruk en de motortemperatuur tijdens het rijden.
Controleer regelmatig het motoroliepeil en koelvloeistofpeil.
Controleer ook of alle moeren, bouten en slangen stevig vastzitten en
of onderdelen niet beschadigd of versleten zijn (wielen, uitlaat, enz.).
Zet onderdelen indien nodig weer stevig vast.

5.2 Dagelijkse controles
5.2.1 Controles vóór het starten van de machine
► Loop

rond de machine en kijk of u tekenen van schade, lekkages (olie/
vloeistof) of slijtage ziet.
► Controleer het motoroliepeil.
► Controleer het koelvloeistofpeil.
► Reinig de grille en radiateur.
► Tank indien nodig brandstof bij.
► Controleer het peil van de hydraulische olie.
► Reinig de stofkap van het luchtfilter.
► Controleer of alle waarschuwingslampjes werken en wat het aantal
draaiuren is.
► Controleer of de verlichting en de richtingaanwijzers werken.
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► Controleer

de toestand van de banden en de bandenspanning (met het
oog).
► Controleer de staat van de veiligheidscabine.
► Controleer de staat van alle veiligheidsstickers.

5.2.2 Soorten brandstof
Afbeelding 29.

U kunt brandstof bijvullen via de vulopening achter het serviceluik in
de linkerbenedenhoek. Het is niet nodig om de motorkap te openen of
de laadbak te kantelen wanneer u gaat tanken.
Het is niet toegestaan petroleum als brandstof voor de motor te ge‐
bruiken. Als u brandstof gebruikt waarvoor geen accijns hoeft te wor‐
den betaald, moet deze van voldoende hoge kwaliteit zijn.
Er kan ook diesel worden gebruikt in de machine.
Gebruik indien van toepassing brandstof die geschikt is voor de tijd van
het jaar.
De volgende tabel bevat voorbeelden van soorten brandstof zonder
accijnsheffing die u in de machine kunt gebruiken:
Tabel: 13

Leverancier

Klasse

Tempera Green (zo‐
mer/winter)
Tempera 5G

Fortum

Tempera 3G

Thermo City (zomer)
Thermo City (winter)

Shell
Thermo City Premium (zomer)

Essoheat LS

Esso
Essolene LS

Hilight Motor (zomer)

Teboil
Hilight Motor (winter)

Info!
De brandstoftank heeft een overdruk van 0,35 bar.

5.2.3 Stoel afstellen

LET OP!

NOTE!

Stel de stoel af voordat u de motor start!
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Gewone stoel
Afbeelding 30.

Tabel: 14

1. Afstelling stoelafstand tot stuur. 2. Afstelling vering.
3. Afstelling rugleuning.
Trek de hendel (1) omhoog en schuif Stel de vering af door de hendel (2) Trek de hendel (3) omhoog en stel
de stoel naar voren/achteren.
te draaien.
de rugleuning af.

5.2.4 Armsteun, spiegels en stuurkolom afstellen
Afbeelding 31.

Ga als volgt te werk voordat u wegrijdt:
De rechterarmsteun afstellen
U kunt de hoogte, afstand en hoek van de armsteun (2) traploos afstel‐
len door de vergrendelpal (1) los te draaien.
Zet de pal weer vast als u klaar bent.
Spiegels afstellen
Stel de buitenspiegels en achteruitkijkspiegel af voordat u wegrijdt.
Stuurkolom afstellen
Afbeelding 32.

Pas de hoek van de stuurkolom aan door de hendel (1) aan de linkerkant te ont‐
grendelen. Zorg dat de stuurkolom in een stand staat waarbij alle schakelaars
en andere bedieningselementen goed bereikbaar zijn. Het is belangrijk dat de
stoel ook goed is afgesteld, zodat u een goede zithouding hebt tijdens het wer‐
ken.

Waarschuwing!

Varning!

U mag de stuurkolom nooit afstellen als de machine in beweging is!
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5.2.5 Temperatuurregeling in de cabine
De knop voor de temperatuurregeling (A) vindt u op het paneel aan de rechter‐
zijde.
Afbeelding 33.

Stel de cabinetemperatuur af terwijl de motor op de normale bedrijfstempera‐
tuur is door de knop (A) te verdraaien:
rood = warm
blauw = koud

5.3 Starten van de motor

LET OP!

NOTE!

Lees eerst alle veiligheidsinstructies!
Lees alle veiligheidsstickers!
Laat de motor niet draaien in een afgesloten ruimte!
Voorgloeien werkt niet automatisch!
Start de motor alleen vanuit de bestuurdersstoel!
Gebruik de startmotor nooit langer dan 30 seconden per keer. Als de
motor niet start in die periode van 30 seconden, wacht dan ongeveer 2
minuten voordat u het opnieuw probeert.

5.3.1 Startblokkering
Afbeelding 34.

Info!
De machine is uitgerust met een startblokkering. De motor kan alleen
worden gestart als de schakelaar voor de handrem (A) is ingeschakeld en
de schakelaar voor de motorhydraulica (B) is uitgeschakeld!
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5.3.2 Starten
Afbeelding 35.

Standen van het contactslot:
P.
Niet in gebruik.
O. Geen stroomtoevoer.
I.
Contact aan.
II.
Voorgloeien.
III. Motor starten.
1. Zorg ervoor dat de schakelaar voor de handrem is ingeschakeld.
2. Zorg ervoor dat de schakelaar voor de motorhydrauliek is uitgeschakeld.
3. Controleer of alle andere bedieningselementen in de neutraalstand staan of
zijn uitgeschakeld.

Afbeelding 36.

4. Zet de accuschakelaar om. (A).
5. Draai de contactsleutel naar stand I (stroomtoevoer).
6. Controleer of de volgende waarschuwingslampjes branden:

• Oliedruk
• Laadstroom
• Handrem
7. Draai de contactsleutel in de voorgloeistand (II).

• Het voorgloeilampje gaat branden.

LET OP!

NOTE!

U bepaalt zelf hoelang er wordt voorgegloeid! Voorgloeien werkt niet
automatisch!
Het voorgloeien stopt dus niet vanzelf, maar pas als u de motor start.
Dan gaat ook het lampje uit.
De buitentemperatuur is bepalend voor de voorgloeitijd. Als de motor
warm is, hoeft u maar een paar seconden voor te gloeien. Als de motor
erg koud is, kan het nodig zijn gedurende 20 tot 30 seconden voor te
gloeien.

LET OP!

NOTE!

Te lang voorgloeien kan beschadiging van de gloeibougie tot gevolg
hebben!
8. Draai de contactsleutel naar stand III (starten) en laat de sleutel los als de
motor is gestart. Als de motor niet binnen een redelijke tijd start (1–20
seconden), laat u de motor iets langer voorgloeien en probeert u het
opnieuw.
9. Controleer na het starten of de lampjes voor de oliedruk en laadstroom niet
meer branden. Als dat niet het geval is, stopt u de motor en kijkt u wat er
mis is.
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5.3.3 Aanvullende motorverwarming
Bij koud weer wordt aangeraden motorblokverwarming te gebruiken of
een andere vorm van extra verwarming.
Schakel de motorverwarming ruim vóór het starten van de motor in. Het
inzetten van motorverwarming betekent aanzienlijk minder slijtage van
de motor bij starten in koud weer en zorgt er tevens voor dat de cabine
sneller op temperatuur is.

LET OP!

NOTE!

Het is in geen enkele situatie toegestaan ether te gebruiken als
hulpmiddel bij het starten.

5.3.4 Een hulpaccu gebruiken

Waarschuwing!

Varning!

Accugassen kunnen exploderen. U mag daarom niet roken in de buurt
van de accu. Voorkom ook open vuur en vonken.

LET OP!

NOTE!

Als de accu van de machine bevroren is, probeer dan geen hulpaccu op
de hoofdaccu aan te sluiten. Volg de onderstaande instructies op als
de accu niet werkt.
U kunt de machine als volgt proberen te starten door de accu van de machine
via startkabels te verbinden met de accu van een andere machine:
1. Plaats de andere machine zo dicht mogelijk bij de machine met de lege
accu, zodat u de accu's met startkabels met elkaar kunt verbinden. DE
MACHINES MOGEN ELKAAR NIET RAKEN.
2. Zet alle schakelaars en bedieningselementen op BEIDE machines in de
neutraalstand of uit‐stand.
3. Draag een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.
4. Gebruik de rode startkabel om de pluspolen van de accu's met elkaar te
verbinden.
5. Sluit de zwarte startkabel aan op de minpool van de hulpaccu.
6. Sluit het andere uiteinde van de zwarte kabel aan op het frame van de
machine.
7. Zet de accuschakelaar om.
8. Start de motor van de andere machine en laat deze 2–5 minuten draaien.
9. Start de motor van uw machine.
10. Maak de startkabels in omgekeerde volgorde los (6, 5 en 4).

5.4 Na het starten van de motor
Voer de volgende handelingen uit na het starten van de motor, maar
voordat u aan het werk gaat:
1.

Laat de motor bij een normale temperatuur 2 minuten draaien met een iets
hoger toerental dan stationair. Bij koud weer (in winterse omstandigheden)
moet u de motor ongeveer 5 minuten laten warm draaien.
2. Bij koud weer brengt u de hefrichting een paar keer omhoog en omlaag.
3. Ga pas rijden of werkzaamheden uitvoeren als de machine op
bedrijfstemperatuur is. De motor loopt dan stabiel en de hydrauliek werkt
zoals verwacht.
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5.5 Het toerental van de motor regelen met de handgas
Afbeelding 37.

Pas het toerental van de motor aan door in het midden van de knop (1) te druk‐
ken en de knop naar buiten te trekken. Draai aan de knop om het toerental
nauwkeurig af te stellen.

5.6 Uitzetten van de motor

LET OP!

NOTE!

Laat eerst alle werktuigen zakken en schakel de handrem in voordat
u de motor uitzet.
1. Plaats de machine op een vlakke en harde ondergrond.
2. Laat alle werktuigen op de grond zakken en schakel de handrem in.
3. Laat de motor stationair lopen en zorg dat alle bedieningselementen in de
neutraalstand staan of zijn uitgeschakeld.
4. Laat de motor een tijdje stationair lopen om af te koelen.
5. Draai de contactsleutel naar de stand O en verwijder de sleutel.
6. Zet de accuschakelaar om en leg de sleutel in de cabine.
7. Vergeet niet de cabine af te sluiten.

5.7 Rijden
Afhankelijk van de gekozen uitvoering, heeft de LM 336 een enkelwer‐
kend of dubbelwerkend rijpedaal.

5.7.1 Enkelwerkend rijpedaal
Afbeelding 38.

Als de machine is uitgerust met een enkelwerkend rijpedaal, kunt u de rijrich‐
ting kiezen met de schakelaar (A). Deze schakelaar heeft drie standen en be‐
vindt zich tussen de joysticks.

F = vooruit
N = neutraal
R = achteruit
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Afbeelding 39.

Bij machines met een gewoon, enkelwerkend rijpedaal vervangt het pe‐
daal (2) de traditionele functies van het koppelingspedaal, het rempe‐
daal en het mechanisme voor het kiezen van de vooruit‐ of achteruitver‐
snelling van een mechanische overbrenging.
Wanneer het rijpedaal (2) wordt ingedrukt, neemt het motortoerental
toe en daardoor ook de rijsnelheid. Het automatische aandrijfsysteem
zorgt ervoor dat de motor altijd binnen het optimale koppelbereik
werkt, zodat het brandstofverbruik tot een minimum wordt beperkt.
Wanneer het rijpedaal wordt losgelaten, wordt de remfunctie van het
hydrostatische aandrijfsysteem geactiveerd en remt de machine af. Als
u het pedaal plotseling loslaat, komt de machine abrupt tot stilstand.

5.7.2 Rempedaal (1)
De machine is ook uitgerust met een rempedaal (1). Dit pedaal is meest‐
al alleen nodig om de machine stil te laten staan, bijvoorbeeld op een
helling.

5.7.3 Dubbelwerkend rijpedaal
Afbeelding 40.

Het toerental van de motor regelt u met de handgas, terwijl u het rijpe‐
daal gebruikt om de rijrichting en de rijsnelheid te bepalen.
U kunt de rijrichting van de machine als volgt wijzigen met het dubbel‐
werkende rijpedaal (1):
► Wanneer

u het rijpedaal intrapt met de bal van de voet, rijdt de machine
NAAR VOREN.
► Wanneer u het pedaal met de hak indrukt, rijdt de machine NAAR
ACHTEREN.
► In de neutraalstand van het pedaal blijft de machine stilstaan.

Wanneer u de druk van het rijpedaal haalt, remt de machine automa‐
tisch. Dit principe geldt bij zowel vooruit als achteruit rijden.
Zie 5.5 op pagina 37.

5.7.4 Zuinig rijden
► Kijk

altijd goed vooruit en pas uw snelheid op tijd aan.
onnodige en abrupte snelheidswisselingen. Pas uw rijstijl en
werksnelheid dus altijd aan de omstandigheden aan en houd rekening met
externe factoren en onverwachte situaties.
► Laat de motor niet onnodig stationair draaien.
► Voorkom
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5.7.5 Aankoppelen van werktuigen
► Bevestig een werktuig aan

het A‐frame of de driepunts aankoppelinrichting.
A‐frame A of B, afhankelijk van de gekozen uitrusting.
Afbeelding 41.

► Sluit

de hydraulische slangen aan.

Waarschuwing!

Varning!

Controleer of het werktuig stevig is vergrendeld aan het A‐frame of de
driepunts aankoppelinrichting voordat u gaat werken met de machine.
U kunt een aangekoppeld werktuig als volgt verwijderen:
A. Laat het werktuig op de grond zakken.
B. Koppel de hydraulische slangen los.
C. Maak de vergrendeling van het A‐frame of de driepunts aankoppelinrichting
los.
D. Rijd de machine achteruit weg van het werktuig.

5.7.6 Werktuigen aan de achterzijde aankoppelen
Er is een optionele achterhefinrichting leverbaar voor het aankoppelen
van werktuigen. Het aankoppelen gaat op dezelfde manier als aan de
voorzijde.

5.7.7 Hydraulische slangen aansluiten of loskoppelen
Afbeelding 42.

1. Motorhydraulica (rechtsom)
3. Cilinderhydraulica 1

2. Motorhydraulica (linksom)
4. Cilinderhydraulica 2

5. Tankleiding

► Laat

de voorhefinrichting samen met het werktuig op het A‐frame of
driepunts aankoppelinrichting zakken op een vlakke ondergrond.
► Zet de motor uit.
► Als u een hydraulische slang gaat aansluiten op een werktuig, verwijder dan
de beschermdop van de koppeling en controleer of de snelkoppelingen (op
Ver. 27.2.2013
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zowel de machine als het werktuig) goed schoon zijn. Als dat niet het geval
is, maakt u de koppelingen eerst schoon.
► Trek aan de borgring van de snelkoppeling, duw de koppeling op zijn plaats
en laat de borgring los om de koppeling te vergrendelen.
► Als u de hydraulische slang van een werktuig gaat loskoppelen, reinig dan
(indien nodig) de bovenzijde van de koppeling. Trek aan de borgring en
verwijder de snelkoppeling.
► Plaats direct een schone afdekdop op de koppelingen.
► Verwijder eventueel achtergebleven hydraulische olie.

5.7.8 Trekhaak
Als de machine is uitgerust met een trekhaak, kunt u een werktuig of
aanhanger aankoppelen.
De trekhaak heeft een kogel met een diameter van 50 mm.

LET OP!

NOTE!

Houd u altijd aan de geldende verkeersvoorschriften voor het rijden
met een werktuig of aanhanger.

5.7.9 De motorkap gebruiken
Gebruik de schakelaar op het zijpaneel (7) om de motorkap te openen of te
sluiten.
Afbeelding 43.

Er kan een watertank of een ander type tank worden gemonteerd op de
motorkap. De motorkap is voorzien van een hydraulisch kiepsysteem.
De motorkap kan ook worden gebruikt als een laadbak voor het monte‐
ren van verschillende werktuigen of het vervoeren van bijvoorbeeld
zand.
Houd rekening met de maximaal toegestane belasting van de laadbak,
zoals bepaald door de maximale belasting van de achteras.
Het is belangrijk tijdens het rijden eveneens rekening te houden met de
massa van het werktuig of de tank die op de motorkap is geplaatst. Een
last op de laadbak betekent dat het zwaartepunt van de machine merk‐
baar anders wordt. Tenzij bij het nemen van bochten goed rekening
wordt gehouden met het hogere zwaartepunt, kan de machine snel om‐
rollen.

LET OP!

NOTE!

Zorg ervoor dat de laadbak niet te zwaar wordt beladen.
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Waarschuwing!

Varning!

Ondersteun de laadbak mechanisch als u onder de bak moet werken!

5.8 Werktuigen met een hydraulische motor
Werktuigen met een hydraulische motor kunnen worden bevestigd aan
de voor‐ en achterzijde van de machine en op de motorkap.
De hydraulische uitvoer van het aangekoppelde werktuig kan niet als zo‐
danig worden aangepast, maar u kunt wel wat afregelen door het mo‐
tortoerental aan te passen met de handgas.
Hydraulische uitvoer naar de voorzijde/achterzijde
Tabel: 6

Motortoerental
1000 omw./min.
2000 omw./min.
3000 omw./min.

Uitvoer, voorzijde
17 l/min.
34 l/min.
51 l/min.

LET OP!

Uitvoer, achterzijde
6,5 l/min.
13 l/min.
19 l/min.

NOTE!

Raadpleeg altijd de handleiding van het werktuig of het typeplaatje
voor de hoogst toegestane uitvoer.
Voorkom dat de hoogst toegestane uitvoer van het werktuig wordt
overschreden.
Gebruik waar mogelijk de laagst mogelijke uitvoer van het werktuig
(door het motortoerental aan te passen).
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6.0 ONDERHOUD
6.1 Algemeen
De betrouwbaarheid van de machine hangt in sterke mate af van correct
en op het juiste moment uitgevoerd onderhoud. De bestuurder van de
machine is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle periodieke on‐
derhoudswerkzaamheden, zoals voorgeschreven in het onderhouds‐
schema in dit hoofdstuk.
De intervallen voor periodiek onderhoud in het schema gelden bij ge‐
bruik van de machine onder normale omstandigheden. Machines die
continu zwaar worden belast, hebben vaker onderhoud nodig.
► In

deze handleiding wordt dit alineasymbool gebruikt om een bepaalde
handeling aan te geven die moet worden uitgevoerd.

Als het meerdere handelingen betreft, worden deze in de uit te voeren
volgorde genoemd.
Afbeelding 44.

Waarschuwing!

Varning!

Voorkom lichamelijk letsel door de volgende handelingen uit te voeren
voordat er onderhoud gaat plaatsvinden:
► Rijd de machine op een vlakke en harde ondergrond of op een hefbrug.
► Schakel de handrem in.
► Laat alle werktuigen op de grond zakken en zet de motor uit.
► Zet de accuschakelaar om en haal de sleutel uit het contactslot.
► Bevestig een waarschuwing aan het stuur met de mededeling dat de

machine niet mag worden gestart.
dat de motorkap/laadbak mechanisch wordt ondersteund als u deze
opent!

► Zorg

Ga als volgt te werk als het onderhoud vereist dat de machine moet
worden opgetild:

Waarschuwing!

Varning!

De machine heeft een scharnierpunt in het midden, wat betekent dat
de voor‐ en achterzijde van de machine in de lengterichting kunnen
gaan draaien wanneer de machine wordt opgehesen en op steunen
wordt geplaatst.
► Gebruik alleen hefinstrumenten die sterk genoeg zijn.
► Ondersteun de omhoog gebrachte machine met goedgekeurde

en
voldoende sterke bokken die onbedoeld bewegen van de machine
voorkomen.
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Varning!

Werk nooit onder een machine als deze niet op een veilige manier
wordt ondersteund overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften.
Werk nooit onder een geopende motorkap/laadbak tenzij deze
mechanisch wordt ondersteund!

6.1.1 Luiken
Bepaalde onderhoudslocaties bevinden zich achter luiken. Vergeet niet
deze luiken weer te sluiten als de werkzaamheden zijn afgerond.
Afbeelding 45.

1. Kantelbare laadbak/motorkap
2. Openen van kap van radiateur/condensor
3. Vergrendeling van serviceluik (voor tanken, bijvullen van koelvloeistof en
ruitensproeiervloeistof)
4. Verwijderen van zijdeksel motorruimte (indien nodig)
5. Verwijderen van accudeksel (achterzijde van frame, vóór de motorruimte)

Afbeelding 46.

Als u het rechterportier opent, ziet u:
1. het luchtfilter voor de cabine
2. een sticker met olie‐informatie
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Afbeelding 47.

Het schakelpaneel, de relais en de zekeringen (1) bevinden zich onder de
bestuurdersstoel.
► Verwijder de bevestigingsbouten (2) en klap de stoel omhoog.
► Vergeet niet de stoel weer met de originele bouten vast te zetten

bent met de onderhoudswerkzaamheden.

als u klaar

6.1.2 Koelsysteem

Waarschuwing!

Varning!

Open de dop van de radiateur niet als de motor warm is!
Hete stoom of koelvloeistof kan ernstige brandwonden veroorzaken.
Vul koelvloeistof altijd bij in het expansievat.
Afbeelding 48.

Waarschuwing!

Varning!

Voer geen onderhoud uit aan een hydraulisch systeem dat onder druk
staat!
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6.1.3 Slepen van de machine

Waarschuwing!

Varning!

HET IS NIET TOEGESTAAN DE MACHINE TE SLEPEN!

Info!
Als de machine moet worden verplaatst, moet dit altijd op een bergings‐
of takelwagen gebeuren.

6.1.4 Hefinrichting laten zaken in geval van een storing
Als de hefinrichting met een aangekoppeld werktuig omhoog is gebracht
maar de motor niet meer start of de accu geen stroom levert, neemt u
contact op met een erkend onderhoudsbedrijf.

6.1.5 Ontluchten van het brandstofsysteem
Als de brandstof opraakt tijdens het rijden, wordt het automatische
ontluchtingssysteem ingeschakeld en is het dus niet nodig het
brandstofsysteem handmatig te ontluchten.
Als het brandstoffilter is vervangen, moet het filter wel worden
ontlucht.
Ga hierbij als volgt te werk:
► Ontlucht

het filter via de ontluchtingsnippel (1) op het deksel. Draai de
nippel los en laat de motor kort draaien met de startmotor, totdat er geen
met lucht gemengde brandstof (“belvorming”) meer uit de
ontluchtingsnippel komt.
► Draai de nippel weer dicht.
Afbeelding 49.

Als de motor hierna instabiel loopt of pingelt terwijl deze op
bedrijfstemperatuur is, controleert u de ontluchting als volgt:
1. Draai minimaal twee van de verstuiverleidingen (C) los.
2. Laat de motor draaien met de startmotor totdat er geen luchtbellen meer
in de brandstof zitten die uit de leidingen lekt.
3. Zet alle losgedraaide leidingen weer stevig vast.
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6.1.6 Onderhoud van luchtfilter
Controleer tijdens het reinigen van het luchtfilter altijd of het filter en al‐
le afdichtingen in goede staat zijn. Een beschadigd of nat filter moet al‐
tijd direct worden vervangen door een nieuw filter. Reinig de stofkap
van het luchtfilter iedere dag.

LET OP!

NOTE!

Verwijder of reinig het luchtfilter alleen als dit echt noodzakelijk is. Als
u het filter verwijdert, bestaat namelijk altijd de kans dat er
stofdeeltjes of andere onzuiverheden in de motor komen.
Zie 6.7.4 op pagina 53.

6.2 Onderhoud van elektrisch systeem
Voorzorgsmaatregelen als u aan het elektrische systeem gaat werken!
► Koppel

altijd de accukabels los voordat u onderhouds‐ of
reparatiewerkzaamheden gaat uitvoeren aan het elektrische systeem.
► Maak altijd eerst de minkabel (-) los.
► Als u de kabels weer gaat aansluiten, ga dan zorgvuldig te werk en sluit de
kabels op de juiste accupolen aan.
► Sluit altijd eerst de pluskabel (+) aan en dan pas de minkabel (-).

Waarschuwing!

Varning!

Roken en open vuur in de directe nabijheid van de accu zijn ten
strengste verboden!
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6.2.1 Zekeringen en relais
De zekeringen en relais bevinden zich in het schakelpaneel onder de be‐
stuurdersstoel. U kunt zekeringen controleren en vervangen door de
stoel naar voren te klappen.
Vergeet niet de stoel weer met de originele bouten vast te zetten als u
klaar bent met de onderhoudswerkzaamheden.
Zorg ervoor dat de zekeringkast altijd goed schoon is. Als u een zekering
gaat vervangen, zoek dan altijd eerst de oorzaak van het doorbranden
van de zekering.
In de machine worden steekzekeringen gebruikt.
Afbeelding 50.

Tabel: 7

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

Functie
Parkeerlicht, links
Parkeerlicht, rechts
Koplamp, links
Koplamp, rechts
Groot licht
Lampjes/meters
Ruitenwisser/interval/sproeier
Gloeirelais/werklichten voor
Richtingaanwijzers
Handrem/4WD
Differentieelslot/langzaam snelheidsbereik/remlichten/achteruitrijlichten
Spiegelverwarming/radio/cabineverlichting/luchtvering stoel
Motorhydraulica/kiephydraulica (YH9 en YH10)
Werklichten achter
Aanjager van verwarming
Stoprelais motor
Alarmlichten/zwaailicht
Radiogeheugen/schakelaar cabineverlichting
Joystick
Voorgloeien
Hoofdstroom

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

Vervang zekeringen alleen door zekeringen met hetzelfde ampèrage!
De zekeringenkast in de motorruimte bevat de volgende zekeringen:
hoofdstroom 80A, ontsteking 50A, voorgloeien 50A (MAXI‐type). Zie
voor meer informatie Onderdelen in de motorruimte 3.5.1.
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Relais:
Afbeelding 51.

Tabel: 8

POS.
K1
K2

FUNCTIE
Hoofdstroom
Startblokkering

K4
K5
K6
K7

Richtingaanwijzer
Ruitverwarming
Voorgloeien
4‐wielaandrijving

Relais voorkleppen:
Tabel: 9

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

Ver. 27.2.2013

FUNCTIE
Ventiel YH1
Ventiel YH2
Ventiel KV (vrije stand voorhefinrichting)
Ventiel YH3
Ventiel YH4
YH4‐ventiel vrije stand
Ventiel YH5
Ventiel YH6
YH6‐ventiel vrije stand
Ventiel YH7
Ventiel YH8
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6.3 Afstellen van de koplampen
Een juiste afstelling van de koplampen is belangrijk bij het rijden op de
openbare weg. Optisch richten is snel en nauwkeurig en kan uitgevoerd
worden door bijvoorbeeld een garage of de werkplaats.
Als de benodigde apparatuur niet beschikbaar is, kunt u de lampen ook
zelf richten met behulp van de onderstaande afbeelding.
► Controleer

voor het afstellen of de machine normaal is belast is en of de
bandenspanning juist is.
► Plaats de machine op een vlakke ondergrond met de voorzijde heel dicht bij
een muur.
► Teken op de muur twee merktekens die het midden van de koplampen
aangeven.
► Rijd de machine ongeveer 5 meter weg van de muur.

Hoogte (1):
► Schakel

het dimlicht in. De horizontale bovenrand van de lichtbundel van
het dimlicht moet voor beide koplampen 50 mm lager zijn dan de
merktekens op de muur.
► Pas de hoogte van de koplampen indien nodig aan.

Laterale richting (2):
► Schakel

het groot licht in. In de laterale richting moet het middenpunt van
de lichtbundel van beide koplampen ongeveer overeenkomen met de
merktekens op de muur.
► Pas de breedteafstelling van de koplampen indien nodig aan.

Afmetingen:
L = meetafstand = 500 cm
B = laterale afstand tussen de middenpunten van de koplampen
H = hoogte van de middenpunten van de koplampen vanaf de grond
H1 = L:100 L = 500 cm => H1 = 5 cm

Afbeelding 52.
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6.3.1 Lassen
Ga als volgt te werk als er moet worden gelast aan de machine of een
aangekoppeld werktuig:
1. Zet de accuschakelaar op OFF.
2. Maak de minkabel (–) van de accu los.
3. Bescherm de hydraulische slangen en elektrische bedrading tegen vonken
en neem voorzorgsmaatregelen om brand te voorkomen.
4. Bevestig de massa‐elektrode van het lasapparaat zo dicht mogelijk bij het
punt waar u gaat lassen.

6.3.2 Brandveiligheid
U kunt het risico van brand tot een minimum beperken door de machine
altijd zo schoon mogelijk te houden.
► Verwijder

aan het begin van de werkdag alle verontreinigingen en vuil.
Vooral de motor en het uitlaatsysteem moeten goed schoon zijn.

De bestuurder is verantwoordelijk voor het regelmatig reinigen van de
machine.
► Repareer

eventuele lekkages meteen en verwijder gelekte olie of brandstof.

De brandstof is ontvlambaar en kan brand of een explosie veroorzaken.

Waarschuwing!

Varning!

Tank geen brandstof en voer geen onderhoudswerkzaamheden aan het
brandstofsysteem uit tijdens lassen of in de buurt van open vuur,
brandende sigaretten, etc.
Vonken en vlammen kunnen tot gevolg hebben dat de gassen die vrijko‐
men uit de accu exploderen.

Waarschuwing!

Varning!

Ga als volgt te werk om ongelukken te voorkomen:
• Maak altijd eerst de minkabel (–) van de accu los en sluit deze als laatste
weer aan.
• Als u de machine gaat starten met een hulpaccu, volg dan de instructies in
deze handleiding op.
• Voorkom kortsluiting van de accupolen met een metalen voorwerp.
• Het is niet toegestaan in de buurt van de accu te lassen, te slijpen of te roken.
• Controleer elektrische apparatuur op losse verbindingen of beschadigde
isolatie.
• Repareer of vervang alle losse of beschadigde onderdelen.

6.4 Gevaarlijke afval
Verzamel al het gevaarlijke afval tijdens het uitvoeren van onderhouds‐
werkzaamheden. Afvalolie, gebruikte filters en antivries moeten volgens
de geldende milieuvoorschriften worden afgevoerd.
Dit geldt ook voor doeken met bijvoorbeeld olieresten.
Accu’s bevatten bijtende zuren en zware metalen. Zorg ervoor dat ac‐
cu's volgens de geldende milieuvoorschriften worden afgevoerd.

LET OP!

NOTE!

Het is niet toegestaan gevaarlijk afval weg te laten lopen in de grond of
de riolering!

Info!
Zorg ervoor dat gevaarlijk afval altijd volgens de geldende
milieuvoorschriften wordt afgevoerd. Wees zuinig met het milieu en
voorkom vervuiling.
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6.5 Periodiek onderhoud
6.5.1 Onderhoudsschema
Het onderstaande onderhoudsschema bevat de periodieke
onderhoudstaken en de bijbehorende intervallen.
Tabel: 10

ONDERHOUDSTAKEN

Onderhoudsintervallen volgens
draaiuren
Dagel 125 250 500 1.000 2.000
ijks
1. Werking van lampjes controleren
X
2. Peil van hydraulische olie controleren
X
3. Koelvloeistofpeil controleren
X
4. Luchtfilter van de motor controleren en stofkap reinigen
X
5. Peil van hydraulische olie controleren
X
6. Peil van ruitensproeiervloeistof controleren
X
7. Smeren (elke week of elke 50 uur)
(X)
8. Taken 1–7 uitvoeren
X
9. Spanning ventilatorriem controleren
X
10. Peil van accuvloeistof controleren
X
11. Aanhaalmoment van wielbouten controleren
X
12. Koelblokken van radiateur/condensor reinigen
X
13. Motorolie verversen en oliefilter vervangen
X
14. Luchtfilter van de cabine vervangen
X
15. Luchtfilter van de motor vervangen
X
16. Brandstof‐/waterafscheider reinigen en brandstoffilter vervangen
X
17. Controleren op olielekkage, verbindingen en slangen, indien nodig
X
vastzetten
18. Bandenspanning controleren
X
19. Werking van de handrem controleren
X
20. Retourfilter hydraulische olie vervangen
X
21. Filter aandrijfpomp vervangen
X
22. Onderhoud airconditioning (accessoire) uitvoeren
X
23. Hydraulische olie verversen en tank reinigen (of 1x per jaar)
X
24. Brandstoftank reinigen
X
25. Verstuivers controleren en reinigen
X
26. Druk van hydraulisch aandrijfsysteem controleren en indien nodig
X
afstellen
27. Druk van hydraulisch aandrijfsysteem werktuigen controleren en
indien nodig afstellen
28. Koelsysteem reinigen
X
29. Dynamo controleren
X
30. Startmotor controleren
X
31. Klepspoel handrem vervangen
X

De dagelijkse onderhoudstaken of ‐controles moeten elke werkdag worden uitgevoerd vóór het
in gebruik nemen van de machine.
► De onderhoudstaken voor 1.000 uur moeten elke 1.000 uur of minimaal één

keer per jaar worden uitgevoerd.

► De onderhoudstaken voor 2.000 uur moeten elke 2.000 uur of minimaal één

keer per twee jaar worden uitgevoerd.
het gebruik van de machine in zeer stoffige, vochtige of anderszins
moeilijke omstandigheden, is het raadzaam de onderhoudstaken en ‐
controles vaker uit te voeren dan in het schema aangegeven.

► Bij
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LET OP! Maak een kopie van deze pagina en geef op de kopie aan welke onderhoudstaken zijn
uitgevoerd.
Geef de klant eventueel een kopie. Vergeet niet het uitgevoerde onderhoud aan te tekenen op
het onderhoudsformulier.

6.5.2 Bovenaanzicht van onderhoudscomponenten
De nummers in de afbeelding komen ook overeen met de onderhoud‐
staken in het onderhoudsschema.
Alle onderhoudscomponenten:
Afbeelding 53.

Onderhoudscomponenten in de motorruimte:
Afbeelding 54.

Info!
De titels van de onderhoudsinstructies hieronder bevatten tussen haakjes
een nummer dat verwijst naar zowel het onderhoudsschema als de
bovenstaande tekeningen.
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6.6 Vloeistofcapaciteit en aanbevelingen voor smeermiddelen

Tabel: 32

Onderdeel
Brandstoftank

Volume
40 l

Aanbeveling
DIN E590 diesel

Af fabriek
DIN E590 diesel

Koelsysteem
Motorolie

40 l
6l

Water/glycol 50/50
15W40 API CE

Water/glycol 50/50
Castrol CRD
10W/30

Hydraulische olie

57 l

Castrol
AWH 46

Ruitensproeier

1,5 l

ISO‐VG46
DIN 51524 deel 1
DIN 51502
HLP 46
Water/
ruitensproeiervloeist
of 50/50
Molybdeen‐disulfide
vet
R 134A koelmiddel

Smeerpunten
Airconditioning

0,9 kg

Opmerkingen
Zomer‐ of winterdiesel
overeenkomstig de
weersomstandigheden.
Gebruik nooit alleen water.
Bij temperaturen lager dan –15
°C moet u 5W‐30 multi‐grade
olie gebruiken.

Water/
Gebruik nooit alleen water.
ruitensproeiervloeist
of 50/50
Castrol
MS1 vet
R 134A koelmiddel

* Zie “Soorten brandstof” in deze handleiding.

6.7 Dagelijks onderhoud
Voer de volgende onderhoudsprocedures dagelijks uit, voor het starten
van de motor.

6.7.1 Signaal‐ en waarschuwingslampjes (1)
Controleer of alle signaal‐ en waarschuwingslampjes werken.

6.7.2 Motoroliepeil controleren (2)
Afbeelding 55.

A. Peilstok
B. Olievulopening
Plaats de machine op een vlakke ondergrond als u het oliepeil gaat
controleren. Het peil is goed als de olie tussen de merktekens op de
peilstok komt.
1. Laat de motor een paar minuten afkoelen voordat u gaat meten.
2. Verwijder de peilstok (A), wrijf deze schoon en plaats de stok dan even
terug.
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3. Verwijder de peilstok opnieuw en kijk of het oliepeil tussen de max‐ en min‐
streepjes staat.
4. Vul indien nodig de voorgeschreven olie bij via de vulopening (B) en
controleer het peil opnieuw.

Info!
De kwaliteit van de olie die u bijvult, moet overeenkomen met de olie die
al aanwezig is in de motor.

6.7.3 Koelvloeistofpeil controleren (3)

Waarschuwing!

Varning!

U mag de dop van de radiateur (C) niet openen als de motor warm is!
In een warme motor staat de koelvloeistof onder druk en kan de tempe‐
ratuur ervan hoger zijn dan het verdampingspunt (100 °C). Als de vloei‐
stof vrijkomt, verdampt deze en spuit onder grote druk naar buiten, met
ernstige brandwonden als gevolg.
Afbeelding 56.

Controleer of het peil in het expansievat (3) tussen de min‐ en max‐
streepjes staat wanneer de motor (koelvloeistof) koud is.
Vul indien nodig koelvloeistof bij door de dop van het expansievat (3)
open te draaien.

Info!
Gebruik altijd een mengsel van water en antivries als koelvloeistof in een
verhouding van 1:1 (50% water + 50% antivries).
De antivries bevat niet alleen een vorstwerende component, maar ook
belangrijke samenstellingen die corrosie van de motor en het koelsysteem
voorkomen.

LET OP!

NOTE!

Als u regelmatig koelvloeistof moet bijvullen, is het koelsysteem lek.
Ga in dat geval als volgt te werk:
► Controleer

alle slangen en aansluitingen, plus de koelblokken van de
radiateur.
► Repareer het lek en vul de benodigde hoeveelheid koelvloeistof bij.
► Laat de motor opwarmen en kijk of het koelsysteem niet meer lekt.
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NOTE!

Controleer de vorstbestendigheid van het koelmiddel regelmatig,
zeker net voor het winterseizoen.

6.7.4 Luchtfilter controleren, reinigen of vervangen (4)
De levensduur van een moderne turbomotor kan alleen worden gega‐
randeerd als de toestand van het luchtfilter zorgvuldig in de gaten wordt
gehouden.
► Zet

de motor uit.

Waarschuwing!

Varning!

U mag het luchtfilter niet openen als de motor loopt!
► Verwijder
► Verwijder

de klemmen van het filterdeksel (1) en vervolgens het deksel zelf.
het filterelement (3) door het tegelijkertijd te draaien en naar
buiten te trekken.
Afbeelding 57.

Afbeelding 58.

1. Behuizing filterelement
2. Veiligheidselement
3. Filterelement
4. Filterdeksel
5. Stofkap

LET OP!

NOTE!

Het veiligheidselement (2) moet u laten zitten.
► Wrijf de binnenzijde van het deksel (4) en de behuizing van het filterelement

(1) schoon met een doek.

► Controleer het filterelement (3) en de afdichtingen. Als het element er goed

uitziet en in goede conditie is, verwijdert u stof en vuil door zachtjes op het
element te tikken. Als het element vies of beschadigd is, moet u het
vervangen.
► Reinig en controleer de stofkap (5). Als de stofkap beschadigd is of niet goed
sluit, vervangt u het onderdeel.

Info!
Als het filterelement is beschadigd, moet het veiligheidselement ook
worden vervangen.
► Controleer

anders de toestand van het veiligheidselement, maar laat het
zitten als er geen zichtbare problemen zijn.

Info!
Filterfabrikanten raden reiniging met perslucht af omdat hierdoor de
vezels van het filterpapier kunnen scheuren, met als gevolg een niet‐
werkend filterelement dat er aan de buitenkant prima uitziet.
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► Als u toch perslucht wilt gebruiken, stel dan een zeer lage druk in en blaas de

lucht van binnen naar buiten door het filter. Beperk de luchtdruk tot 2–3 bar
en duw de blaasmond niet tegen of te dicht bij het filterpapier.
► Controleer de toestand van de rubber afdichtingen van het filterelement.
► Plaats het filterelement en de beschermkap door de stappen in omgekeerde
volgorde uit te voeren.

Info!
Het veiligheidselement moet worden vervangen nadat het filterelement
vijf keer is gereinigd.
U kunt het veiligheidselement (2) als volgt vervangen wanneer dit nodig
is:
► Verwijder

het element door het tegelijkertijd te draaien en naar buiten te
trekken.
► Reinig de behuizing.
► Draai een nieuw element in de behuizing.

6.7.5 Peil van hydraulische olie controleren (5)
De hoeveelheid hydraulische olie kan worden gecontroleerd via het
peilglas aan de linkervoorzijde van het achterframe. Het oliepeil moet
zichtbaar zijn in het peilglas wanneer de olie koud is.
Afbeelding 59.

Plaats de machine op een vlakke ondergrond met eventuele werktuigen
op de grond als u het oliepeil gaat controleren.
U kunt olie bijvullen via de vulopening of ontluchtingsdop (A) op de
tank. Als het systeem onder druk staat, kunt u bijvullen via de aftapolie‐
koppeling.
Afbeelding 60.

Zorg er bij het vullen van de olie voor dat de vulopening en het gebied
daaromheen schoon zijn.

Info!
De kwaliteit van de olie die u bijvult, moet overeenkomen met de
hydraulische olie die al aanwezig is in de tank.
De tank met hydraulische olie heeft een overdruk van 0,35 bar.
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Zie voor meer informatie de tabel Vloeistofcapaciteit en aanbevelingen
voor smeermiddelen in paragraaf 6.6 op pagina 54.

6.7.6 Peil van ruitensproeiervloeistof controleren (6)
Afbeelding 61.

De tank voor de ruitensproeiervloeistof (6) bevindt zich achter het
serviceluik rechtsachter op de machine, onder het expansievat van het
koelsysteem.
Zorg ervoor dat er altijd genoeg ruitensproeiervloeistof aanwezig is in de
tank. Voeg ruitensproeiervloeistof toe aan het water. Zorg ervoor dat de
ruitensproeiervloeistof niet bevriest in de winter.

6.7.7 Smeerpunten (7)
Smeer alle smeernippels met een vetspuit.
► Reinig daarna de nippels en het uiteinde van de vetspuit.
► Houd het uiteinde van de vetspuit loodrecht tegen de vetnippel

en breng
een ruime hoeveelheid smeermiddel aan. Spuit smeermiddel op de
kruiskoppelingen van de cardanas totdat het smeermiddel zichtbaar is onder
alle afdichtingen.

Vet alle smeerpunten in:
Afbeelding 62.

► Fuseekogels

voor chassisverbindingen en de fuseekogels voor de
stuurcilinder.
► Verbindingen voor de hefcilinders van de laadbak.
► Alle verbindingen van de hefinrichting die smering vereisen.
► Smeer de scharnieren/scharnierpennen van deuren en luiken, alle
glijvlakken, etc. Gebruik voor scharnieren een kruipsmeermiddel van goede
kwaliteit. Smeer glijvlakken in met grafietvet.
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6.8 Onderhoud na elke 125 draaiuren
Voer ook de onderhoudstaken 1–7 uit.

6.8.1 Spanning ventilatorriem controleren (9)
► Controleer

de toestand van de dynamoriem. Als de riem versleten of vettig
is, moet u een nieuwe riem monteren.
Afbeelding 63.

► Druk

de riem zachtjes met uw duim in. De riem is op de juiste spanning als
deze ongeveer 10 mm doorbuigt.

De riemspanning aanpassen:
1.
2.
3.
4.
5.

Draai de bevestigingsschroef (A) los (onder de dynamo).
Draai de stelschroef (B) los.
Breng de riem op spanning door aan de dynamo te draaien.
Zet de stelschroef (B) vast en controleer de riemspanning.
Draai de bevestigingsschroef (A) vast of voer stappen 2–4 opnieuw uit.

6.8.2 Peil van accuvloeistof controleren (10)
De accu bevindt zich aan de voorzijde van het achterframe, onder een
deksel.
► Verwijder

de beschermkap van de accu.

In het geval van een zogenaamde onderhoudsvrije accu:
► Controleer

alleen of de polen/klemmen en de accu zelf mooi schoon zijn.
Reinig de onderdelen indien nodig en vet de klemmen in met chassisvet.

Als de accucellen zijn voorzien van vuldoppen:

► Open de doppen.
► Controleer het peil in de accucellen. Het peil moet 5–10 mm boven de cellen

zitten.
indien nodig gedestilleerd water toe en sluit de doppen zorgvuldig.
nooit zuur toe aan de accu. Gebruik nooit open vuur om het accupeil
te controleren.

► Voeg
► Voeg

Waarschuwing!

Varning!

De vloeistof in de accu is een sterk bijtend zuur!
Als er zuur op uw kleding of huid komt, moet u het zuur met overdadig
veel water afspoelen. Als u zuur in uw ogen krijgt, moet u het zuur met
overdadig veel water afspoelen en medische hulp inroepen.
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6.8.3 Aanhaalmoment van wielbouten controleren (11)
Afbeelding 64.

Controleer het aanhaalmoment van de wielbouten (A) en draai de bou‐
ten indien nodig vast.
Zet de bouten vast volgens de nummers in de afbeelding.
Het juiste aanhaalmoment is 200 Nm.

6.8.4 Koelblokken van radiateur/condensor reinigen (12)
Reinig de koelblokken van de radiateur, de oliekoeler en de condensor
van de airconditioning door deze met perslucht schoon te blazen (weg
van de motor).
Afbeelding 65.

LET OP!

NOTE!

Het gebruik van een hogedrukspuit of mechanische reiniging is niet
toegestaan.

6.9 Onderhoud na elke 250 draaiuren
Voer ook de onderhoudstaken 1–12 uit.
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6.9.1 Motorolie verversen en oliefilter vervangen (13)
Olie aftappen:
► Breng de motor op temperatuur.
► Verwijder de peilstok (het aftappen

gaat dan sneller).
Afbeelding 66.

► Open de aftapplug (A) voor de motorolie in het oliecarter en vang de olie op

in een bak.

Plaats een nieuw oliefilter (B) terwijl de olie wordt afgetapt:
► Verwijder het oude filter met een speciale oliefiltersleutel.
► Verwijder weggelopen olie en zorg ervoor dat het pasvlak voor de onderkant

van het filter goed schoon is.

► Smeer het pasvlak van het nieuwe filter met nieuwe smeerolie.
► Schroef het filter op zijn plaats tot aan het pasvlak en draai het filter dan nog

ongeveer een halve slag met de hand.

Olie bijvullen:
► Maak

de aftapplug schoon en plaats deze terug in het oliecarter als de
oliestroom is gestopt.
► Vul de juiste hoeveelheid en het juiste type olie bij via de vulopening in het
kleppendeksel.
► Start de motor en laat deze even draaien. Kijk of het lampje van de
motorolie uit is.
► Zet de motor uit, wacht even en controleer het oliepeil met de peilstok. Vul
indien nodig olie bij.

Info!
Bekijk de oliespecificaties in paragraaf 6.6 op pagina 54.

6.9.2 Luchtfilter van de cabine vervangen (14)
Het filter voor verse lucht bevindt zich achter het rechterportier.
► Open

het portier en verwijder het filter.
Afbeelding 67.

► Reinig

het filter met perslucht door vanaf de schone zijde naar vuile kant te
blazen.
► Een beschadigd of ernstig vervuild filter moet u vervangen.
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6.9.3 Luchtfilter van de motor vervangen (15)

Het luchtfilter van de motor moet worden vervangen volgens het onder‐
houdsschema of als de filters erg vervuild of beschadigd zijn.
► Zet

de motor uit.

Kenmerken van een verstopt filter zijn een ander geluid van de motor,
meer rookvorming en vermogensverlies.
► Verwijder

de oude filters en monteer de nieuwe filters.

Info!
Zie voor meer informatie Luchtfilter controleren, reinigen of vervangen in
paragraaf 6.7.4 op pagina 56.

6.9.4 Brandstof‐/waterafscheider reinigen en brandstoffilter vervangen (16)
Waterafscheider aftappen:
► Open

de aftapplug (7) aan de onderzijde van het filter en tap het filterhuis
af.
► Sluit de aftapplug (7).
Afbeelding 68.

Filter vervangen:
► Open de spanschroef (2) aan de bovenzijde van het filter. Houd indien nodig

de spanschroef (6) aan de onderzijde tegen en verwijder het oude filter.

► Reinig alle onderdelen zorgvuldig voordat u deze terugplaatst.
► Monteer een nieuw filter en nieuwe afdichtingen.

Ontlucht het filter via de ontluchtingsnippel (1) op het deksel.
► Draai

de nippel los en laat de motor kort draaien met de startmotor, totdat
er geen met lucht gemengde brandstof (“belvorming”) meer uit de
ontluchtingsnippel komt.
► Draai de nippel weer dicht.

6.9.5 Controleren op olielekkage, verbindingen en slangen, indien nodig repareren/
vastzetten (17)
Voer dagelijks een visuele inspectie uit.
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Controleer tijdens periodiek onderhoud of alle slangen en koppelingen
stevig vastzitten. Als er sprake is van lekkage, moet dit worden
verholpen voordat u de machine start.
Afbeelding 69.

Controleer de volgende punten:
• Aansluitingen van slangen, radiateurs/condensors, aftap‐/vulpluggen in de
motorruimte en onder de machine.

6.9.6 Bandenspanning controleren (18)
Afbeelding 70.

Gebruik een drukmeter om de
bandenspanning te controleren bij ventiel
(A).
Bij normale omstandigheden moet de
bandendruk 2 bar zijn.
Er kan een andere bandenspanning nodig
zijn, afhankelijk van het type
werkzaamheden en de
gebruiksomstandigheden van de machine.
De toegestane tolerantie is 1 tot 2 bar.

6.9.7 Werking van de handrem controleren (19)
Controleer de werking van de handrem (schakelaar A in de afbeelding).
Afbeelding 71.

De machine moet stil blijven staan op een helling van 20% wanneer de
handrem is ingeschakeld (schakelaar A is AAN).
Als er problemen zijn met de werking van de handrem, neem dan direct
contact op met een erkende werkplaats.

LET OP!

NOTE!

Het is ten strengste verboden de machine te gebruiken als de handrem
niet goed functioneert.
Ver. 27.2.2013
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6.10 Onderhoud na elke 500 draaiuren
Voer ook de onderhoudstaken 1–19 uit.

6.10.1 Retourfilter hydraulische olie vervangen (20)
Het retourfilter voor de hydraulische olie moet worden vervangen vol‐
gens het onderhoudsschema of direct als het bijbehorende lampje (A)
gaat branden.
Afbeelding 72.

Filter vervangen:
► Zet de motor uit.
► Verwijder de drie schroeven (B) van het deksel van het retourfilter.
► Trek het filterelement uit het filterhuis (C).
► Reinig alle onderdelen en pasvlakken.
► Plaats een nieuw filterelement en O‐ringen als afdichting.
► Plaats het filterdeksel terug. Zet de schroeven stevig vast.
► Start de motor en controleer op lekkage.

6.10.2 Filter aandrijfpomp vervangen (21)
Het filter van de aandrijfpomp moet langs de onderzijde van de machine
worden vervangen.
Het filter bevindt zich achter de aandrijfpomp, aan de voorzijde van de
motor.
De motor moet zijn uitgeschakeld als u het filter gaat vervangen!
► Rijd

de machine op een hefbrug en breng de hefbrug omhoog.
Afbeelding 73.

► Verwijder het filter (A) door linksom te draaien.
► Smeer het pasvlak van het nieuwe filter met nieuwe

smeerolie en schroef
het filter terug.
► Schroef het filter op zijn plaats tot aan het pasvlak en draai het filter dan nog
ongeveer een halve slag met de hand.
Start de motor en controleer op lekkage van het filter.
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6.11 Onderhoud na elke 1000 draaiuren
Voer ook de onderhoudstaken 1‐21 uit.

6.11.1 Onderhoud airconditioning (accessoire) uitvoeren (22)
Controleer de werking van de airconditioning. Reparaties van de aircon‐
ditioning en bijvullen met koelmiddel mag alleen worden uitgevoerd
door een erkende garage of een gespecialiseerd bedrijf.
Het bijvullen van koelmiddel en het controleren en bijvullen van smeer‐
middel moet om de 3 jaar worden uitgevoerd door een erkende garage
of een gespecialiseerd bedrijf.

6.11.2 Hydraulische olie verversen en tank reinigen (23)
Aftappen:
► Warm de hydraulische olie op door het hydraulische systeem te gebruiken.
► Laat de voorhefinrichting zakken en zet de motor uit.
► Open de plug (A) aan de onderzijde van de tank en vang de gebruikte olie op

in een bak.

Afbeelding 74.

► Plaats

de aftapplug (A) terug. Als u teflontape gebruikt voor het afdichten
van de plug, let er dan op dat er geen stukjes tape in de tank terechtkomen.

Info!
Zorg altijd voor een juiste afvoer van afvalolie.
Vullen:
► Vul

de tank met goedgekeurde olie tot het midden van het peilglas op de
tank. Dit doet u via de vulopening onder de motorkap/laadbak.
► Laat de motor even draaien terwijl u bijvoorbeeld de voorhefinrichting een
paar keer omhoog en omlaag brengt.
► Zet de motor uit, wacht even en controleer het oliepeil via het peilglas.
► Vul indien nodig olie bij.

Info!
Bekijk de oliespecificaties in paragraaf 6.6 op pagina 54.

6.11.3 Brandstoftank reinigen (24)
Het is raadzaam de brandstoftank altijd voor het winterseizoen te reini‐
gen. U voorkomt zo problemen met het brandstofsysteem die het ge‐
volg zijn van condenswater.
De beste manier om de vorming van condenswater te voorkomen, is om
de brandstoftank altijd zo vol mogelijk te houden.
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Reinigen van de tank:
‐ Open de aftapplug (A) aan de onderzijde van de tank en vang de brand‐
stof op in een bak. De aftapplug bevindt zich aan de zijde van de motor‐
ruimte, aan de onderkant van de brandstoftank.
Afbeelding 75.

Laat de brandstof nooit weglopen in de grond.
‐ Spoel de tank indien nodig met schone brandstof.
‐ Reinig de aftapplug en plaats deze terug. Als u teflontape gebruikt voor
het afdichten van de plug, let er dan op dat er geen stukjes tape in de
tank terechtkomen.
‐ Vul de tank (B) met nieuwe, schone brandstof.

Waarschuwing!

Varning!

Het is niet toegestaan spiritus gemengd met brandstof te gebruiken!
Dit heeft namelijk nadelige gevolgen voor de smeereigenschappen van
de brandstof, met als gevolg beschadiging van de pomp en verstuivers,
naast mogelijke beschadiging van de afdichtingen.

6.11.4 Verstuivers controleren en reinigen (25)
De verstuivers moeten schoon en in goede conditie zijn, zodat de motor
soepel kan draaien. Er is speciaal gereedschap en speciale apparatuur
nodig voor het onderhoud van verstuivers. U kunt dit dan ook het beste
overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf.
Symptomen van een defecte verstuiver:
• Pingelend geluid van de motor.

Als de motor koud is, kan er een pingelend geluid optreden wanneer de
motor stationair draait. Dit is normaal. Als de motor echter blijft pinge‐
len wanneer deze op bedrijfstemperatuur is, zijn er waarschijnlijk pro‐
blemen met de verstuivers. Pingelen kan ook worden veroorzaakt door
lucht in het brandstofsysteem.
► Ontlucht

het brandstofsysteem. Als de motor blijft pingelen, moet de
machine worden nagekeken door een erkende garage.

Rookvorming
Overmatige rook kan het gevolg zijn van een defecte verstuiver of een
verstopt luchtfilter.
► Controleer

het luchtfilter. Als de machine veel rook blijft produceren, moet
de machine worden nagekeken door een erkende garage.

6.11.5 Druk van hydraulisch aandrijfsysteem controleren en indien nodig afstellen (26)
Het controleren en indien nodig afstellen van het hydraulische
aandrijfsysteem moet door een erkende garage worden uitgevoerd.
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6.11.6 Druk van hydraulisch aandrijfsysteem werktuigen controleren en indien nodig
afstellen (27)
Het controleren en indien nodig afstellen van het hydraulische
aandrijfsysteem voor aangekoppelde werktuigen moet door een
erkende garage worden uitgevoerd.

6.12 Onderhoud na elke 2.000 draaiuren
Voer ook de onderhoudstaken 1‐25 uit.

6.12.1 Koelsysteem reinigen (28)
Ga als volgt te werk om het koelsysteem grondig te reinigen:
Aftappen en spoelen:
1. Open de vuldop van de radiateur.
2. Open de aftapplug van het cilinderblok en koppel de slangen los die op de
verwarmingsinrichting zijn aangesloten. Koppel ook de waterslangen los
die op de radiateur zijn aangesloten. Vang de gebruikte koelvloeistof op in
een bak.

Afbeelding 76.

3. Maak de koelvloeistofpomp leeg door de motor gedurende 2–3 seconden
in te schakelen.
4. Reinig de aftapplug en plaats deze terug. Draai de plug stevig vast.
5. Sluit de eerder losgekoppelde slangen weer aan.

Info!
Voer de gebruikte koelvloeistof volgens de geldende milieuvoorschriften
af. Laat geen koelvloeistof in de grond lopen!
Vullen:
6. Vul het systeem volledig met koelvloeistof (50% water en 50% antivries) via
de vulopening.

Afbeelding 77.

7.
8.
9.
10.
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Draai de dop goed dicht als u klaar bent.
Vul het expansievat tot het min‐streepje met koelvloeistof.
Laat de motor op temperatuur komen.
Controleer of het peil in het expansievat tussen de min‐ en max‐streepjes
staat. Vul indien nodig koelvloeistof bij of tap koelvloeistof af.
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Als u het koelsysteem wilt doorspoelen, gebruik dan schoon water voor
de eerste vulling en voer vervolgens taken 1–9 nogmaals uit.

LET OP!

NOTE!

Gebruik altijd koelvloeistof voor de laatste vulling!
Afbeelding 78.

Vul indien nodig koelvloeistof bij in het expansievat.

Info!
Gebruik altijd een mengsel van water en antivries als koelvloeistof in een
verhouding van 1:1 (50% water + 50% antivries).
De antivries bevat niet alleen een vorstwerende component, maar ook
belangrijke samenstellingen die corrosie van de motor en het koelsysteem
voorkomen.
De inhoud van het koelsysteem is ongeveer 12 liter.

Waarschuwing!

Varning!

Giet nooit koude koelvloeistof in een warme motor. De dop van een
heet koelsysteem met overdruk moet altijd zeer voorzichtig worden
geopend.

6.12.2 Dynamo controleren (29)
Controleer of alle kabels van de dynamo in orde zijn en of de verbindin‐
gen schoon zijn. Vuile of losse verbindingen kunnen problemen met het
opladen veroorzaken.
Afbeelding 79.
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6.12.3 Startmotor controleren (30)
Controleer of alle kabels van de startmotor in orde zijn en of de verbin‐
dingen schoon zijn. Vuile of losse verbindingen kunnen problemen met
het starten veroorzaken.
Afbeelding 80.

6.12.4 Klepspoel handrem vervangen (31)
Afbeelding 81.

De klep van de handrem bevindt zich linksonder aan de voorzijde van de
machine, in de buurt van de wielmotor. De klep heeft een
bevestigingsbout met een rode kop. U kunt de klepspoel als volgt langs
de onderzijde vervangen:
► Maak de elektrische bedrading van de spoel los.
► Draai de bevestigingsmoer los, verwijder de spoel

spoel.
► Draai de moer vast.
► Sluit de elektrische bedrading weer aan.

en plaats een nieuwe

6.13 Opslag van de machine
6.13.1 Korter dan 2 maanden
Als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, hoeft u geen
speciale actie te ondernemen:
• De machine is volgens het onderhoudsschema onderhouden.
• De machine is schoon.
• De gebruikte koelvloeistof heeft een vriespunt dat geschikt is voor de
omgevingstemperatuur.
• De brandstoftank is vol.
• De accu wordt op de juiste manier los opgeslagen.

6.13.2 Langer dan 2 maanden
De volgende procedures zijn vereist als de machine langer dan 2
maanden wordt opgeslagen:
► Reinig

de machine aan de binnen‐ en buitenkant, en zorg dat alle
smeerpunten zijn gesmeerd.
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► Reinig het filterhuis en filterelement van het luchtfilter van de motor.
► Tap het koelsysteem af, spoel alles goed door en vul het systeem met het

voorgeschreven antivriesmengsel.

► Open het aftapventiel van het brandstoffilter. Sluit het ventiel weer.
► Reinig de brandstoftank en voeg 5 liter beschermende brandstof of 1,5% olie

toe aan de tank.

► Vul de tank met schone brandstof.
► Laat de motor op temperatuur komen en ga dan even rijden.
► Zet de voorhefinrichting in de hoogste stand.
► Vervang de motorolie en het filter.
► Maak de verstuivers los en vul ongeveer 0,5 dl beschermende

olie in elke
cilinder. Laat de motor kort draaien met de startmotor (de stophendel in de
motorruimte moet in de STOP‐stand staan).
► Sluit de verstuivers weer aan en gebruik nieuwe afdichtingen.
► Maak de ventilatorriem los.
► Bescherm onderdelen die snel gaan roesten met beschermende olie (CRC of
vergelijkbaar).
► Gebruik een geschikt materiaal om de openingen van het luchtfilter en de
uitlaat af te dekken.
► Maak de accukabels los.
► Zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen. Als de machine wordt
opgeslagen in een koude omgeving, haalt u de accu uit de machine.
Controleer de acculading elke 30 dagen.
► Plaats de machine in een droge, warme ruimte en voorkom dat de machine
wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
► Voorkom roestvorming door alle vrijliggende cilinderassen in te vetten.

6.14 Machine weer in gebruik nemen
6.14.1 Na een opslag van minder dan 2 maanden
► Controleer of de accu volledig is opgeladen.
► Controleer het olie‐ en vloeistofpeil, evenals de bandenspanning.
► Smeer alle smeerpunten.
► Ontlucht het brandstofsysteem indien nodig.
► Start de motor, maar maak niet te veel toeren.
► Maak een proefritje om te controleren of alles goed werkt.

6.14.2 Na een opslag van meer dan 2 maanden
► Verwijder het dekzeil en takel de machine van de steunen.
► Verwijder het beschermingsmateriaal van de uitlaat en het luchtfilter.
► Controleer de bandenspanning.
► Open het aftapventiel van het brandstoffilter. Sluit het ventiel weer.
► Controleer het motoroliepeil.
► Controleer het koelvloeistofpeil.
► Controleer of de accu volledig is opgeladen.
► Smeer de accupolen, sluit de accuklemmen aan en zet deze stevig vast.
► Smeer alle smeerpunten.
► Controleer het peil van de hydraulische olie.
► Controleer de toestand van de V‐snaar en breng deze indien nodig op

spanning.

► Start de motor, maar maak niet te veel toeren.
► Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen en

Waarschuwing!

luiken aanwezig zijn.

Varning!

Controleer voor het starten van de motor of alle andere
bedieningselementen in de neutraalstand staan of zijn uitgeschakeld.
Kijk ook of de handrem is ingeschakeld.
Laat de motor niet draaien in een afgesloten ruimte! Onder alle
omstandigheden moet er voldoende ventilatie zijn.
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7.0 TECHNISCHE SPECIFICATIES
7.1 Afmetingen
Tabel 33:

AFMETINGEN*
Lengte
Breedte
Hoogte
Wielbasis

[mm]
2950 mm
1370 mm
1980 mm
1800 mm

GEWICHTEN*
Leeggewicht
Gewicht vooras
Gewicht achteras
Hoogst toegestane gewicht voor
vooras
Hoogst toegestane gewicht voor
achteras
Hoogst toegestane totaalgewicht

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

* De bovenstaande waarden gelden voor een machine met de standaarduitrusting
en standaardbanden.
De waarden voor een machine met accessoires kunnen afwijken van de
bovenstaande waarden.

7.1.1 Motor, algemeen
Perkins 403D‐15T, met 3 cilinders, 4‐takt diesel, watergekoeld, indirecte
brandstofinspuiting, rotatierichting linksom gezien vanaf de kant van het vliegwiel.
Emissienormen: EU Stage IIIA en EPA Tier III
Cilinderdiameter:
84 mm
Slag:
90 mm
Aantal cilinders:
3
Inhoud:
Nominaal vermogen:
Maximaal koppel:
Min. stationair:

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

7.1.2 Smeersysteem van motor
Tandwielpomp met vervangbaar oliefilter
Oliefilter:
Papier

7.1.3 Brandstofsysteem
Brandstof
Diesel*
Brandstoffilter:
Papier
* Het is niet toegestaan petroleum als brandstof te gebruiken.

7.1.4 Koelsysteem
Door thermostaat geregeld systeem onder overdruk.

7.1.5 Aandrijfhydrauliek
Gesloten vier‐ of tweewielaandrijving met selectie van rijrichting (vooruit/achteruit)
via een schakelaar of dubbelwerkend rijpedaal. Twee snelheidsbereiken.
Wielmotoren:
Radiale plunjermotor met twee snelheden
Snelheidsbereiken:
Elektrohydraulisch geschakeld
‐ bereik I, langzaam
0–17,5 km/uur
‐ bereik II, snel
0–35 km/uur
‐ achteruit
0–17,5 km/uur

Ver. 27.2.2013

07 Technische specificaties, probleemoplossing en onderhoudsformulier

71

Handleiding

LM 336

7.1.6 Werkhydrauliek
Open en niet regelbaar
Pomp:
Regelkleppen rijrichting:
Regeling motor PTO:

Tandwielpomp
1 klepsteel (motorhydr.)
Elektrische AAN/UIT‐regeling

Pompvolume:
Pompopbrengst:
Max. systeemdruk:

17 cm3 per omwenteling
51 l/min. (3000 omw./min.)
200 bar (openingsdruk ontlastklep)

7.1.7 Stuurhydrauliek
Hydrostatisch bekrachtigde chassis‐sturing met LS‐functie, orbitrolsysteem
Stuurpomp:
Stuurklep:
Stuurcilinders:

Tandwielpomp 8 cm3 per omwenteling
Danfoss
1

7.1.8 Remmen
Automatische remfunctie van de volledig hydraulische transmissie. De machine
remt automatisch als er geen druk meer wordt uitgeoefend op het rijpedaal.
Afhankelijk van de gekozen uitrusting, kan de machine ook een afzonderlijk
rempedaal hebben.
Ingebouwd in de wielmotoren van de voorwielen heeft de machine remmen met
oliebadlamellen die als rij‐ en parkeerremmen functioneren.
De handrem is altijd ingeschakeld wanneer de motor niet draait. De handrem kan
ook worden ingeschakeld met een speciale schakelaar.

7.1.9 Assen
De machine heeft geen assen in de traditionele betekenis. De wielen zijn
gemonteerd op de wielnaafmotoren, die zijn bevestigd aan het voor‐ en
achterframe. Alle wielen hebben tractie.
De voor‐ en achterframes kunnen zijwaarts 45° graden draaien ten opzichte van
elkaar (chassis‐sturing). Daarnaast zijn beide frames ook in de hoogterichting
geschakeld, zodat ook op oneffen terrein voldoende tractie wordt gerealiseerd.

7.1.10 Banden
Standaardbanden, voor en achter: 26 x 12,00 ‐ 12
Bandenspanning:
‐ Min. toegestane spanning:
1 bar
‐ Max. toegestane spanning:
2 bar
Er kan een andere bandenspanning nodig zijn, afhankelijk van het type
werkzaamheden en de gebruiksomstandigheden van de machine.
Een vuistregel is 1,6–1,8 bar voor zowel voor als achter, tenzij anders vermeld op
het werktuig.

7.1.11 Elektrisch systeem
Spanning:
Startmotor:
Wisselstroomdynamo:
Accu:
Aarding:
72

12 V
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Min (‐)
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Zekeringen:
‐ Hoofdzekeringen
‐ Onderdeelzekeringen
Koplampen:
Werklichten:
Parkeerlichten:
Richtingaanwijzers:
Remlichten:
Zwaailicht:

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

7.1.12 Airconditioning (accessoire)
Koelmiddel (R134):

0,9 kg

7.1.13 Volumes
Brandstoftank
Hydraulische olie
Motorolie
Ruitensproeiervloeistof
Koelsysteem
Koelmiddel airconditioning

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

7.1.14 Viscositeitstabel motorolie
Alternatieven voor viscositeit van motorolie
bij verschillende temperaturen.
* Mono‐grade, mineraalbasis
** Halfsynthetisch
*** Synthetisch
Afbeelding 82.
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7.2 Probleemoplossing en reparatie

De onderstaande tabel bevat oplossingen voor problemen die mogelijk
kunnen optreden. De tabel is zeker niet volledig en bevat slechts oplos‐
singen voor de meest voorkomende problemen.
Als u het probleem niet kunt oplossen met de onderstaande suggesties,
is het raadzaam contact op te nemen met de serviceafdeling.
Controleer eerst altijd alle zekeringen, het peil van de motorolie en de
hydraulische olie, en de filters voordat u contact gaat opnemen of repa‐
raties gaat uitvoeren.

7.2.1 Probleem, oorzaak en oplossing
Tabel 34:

Probleem

Oorzaak
Tank leeg of verkeerde brandstof?

De motor start niet of moeilijk

Laag motorvermogen
De motor slaat af
Afwijkende kleur van
uitlaatgassen
Temperatuur van koelvloeistof
te hoog

Oplossing
Vul brandstof bij die geschikt is voor
de heersende temperatuur.
Is de handrem ingeschakeld?
Schakel de handrem in.
Zet de schakelaar op UIT.
Staat de schakelaar voor de
Tap water af uit de tank.
motorhydrauliek in de AAN‐stand?
Controleer
de aansluitingen van de
Lucht of water in het
brandstofleidingen en repareer indien
brandstofsysteem?
nodig.
Ontlucht het brandstofsysteem.
Viscositeit van de olie te hoog?
Gebruik een geschikte olie voor de
heersende temperatuur.
Accu leeg?
Laad de accu op of plaats een nieuwe
accu.
Zekering doorgebrand?
Vervang de zekering.
Tank bijna leeg?
Vul de tank bij.
Verstopt luchtfilter?
Reinig of vervang het filter.
Verstopt brandstoffilter?
Vervang het filter.
Tank leeg?
Vul de tank en ontlucht het
brandstofsysteem.
Brandstof van lage kwaliteit getankt? Gebruik het juiste type brandstof.
Te veel olie in de motor?
Tap de overtollige olie af.
Te weinig koelvloeistof?
Vul bij tot de juiste hoeveelheid.
Reinig de koelribben.
Koelribben radiateur verstopt?
Antivries verontreinigd?
Spoel het koelsysteem door en vul bij
met schone vloeistof.
Overbelast?
Verlaag de motorbelasting.
Brandstof van lage kwaliteit getankt? Gebruik het juiste type brandstof.
Te weinig hydraulische olie?
Vul olie bij tot de juiste hoeveelheid.
Filter van aandrijfhydrauliek verstopt? Vervang het filter.
Zekering doorgebrand?
Controleer/vervang de zekering.

De machine haalt niet de
gewenste rijsnelheid
De machine komt niet in
beweging
De machine rijdt niet vooruit of Schakelaar voor selecteren van
achteruit
rijrichting defect?
Wisselen van snelheidsbereik
lukt niet
De voorhefinrichting werkt niet
De hefinrichting aan de
achterzijde werkt niet
Hydraulische cilinders aan
voorzijde/achterzijde werken
niet
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Zekering doorgebrand?

Laat de schakelaar vervangen door
bevoegd onderhoudspersoneel. Laat
ook het circuit van de schakelaar
controleren.
Controleer/vervang de zekering.

Zekering doorgebrand?
Zekering doorgebrand?

Controleer/vervang de zekering.
Controleer/vervang de zekering.

De bedieningsschakelaar is defect of de Controleer en vervang de
zekering is doorgebrand.
doorgebrande zekering. Als de
zekering intact is, moet u de machine
laten nakijken door een erkende
onderhoudswerkplaats.
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7.3 Onderhoudsformulier
Het is belangrijk dat u op het onderhoudsformulier altijd een notitie
maakt van het uitgevoerde onderhoud.
Noteer bij Draaiuren de werkelijke stand van de teller voor het aantal
draaiuren.
Vergeet niet de onderhoudstaken voor 10 en 50 draaiuren uit te voeren,
evenals die voor de termijn van 2 jaar.
De garantie blijft alleen geldig als het onderhoud aan de machine op de
juiste manier en op het juiste moment wordt uitgevoerd. Zie voor
meer informatie het onderhoudsschema ( 6.5.1 Onderhoudsschema
sivu 50. ).
Kopieer het schema en geef aan welke onderhoudstaken zijn
uitgevoerd. Geef de klant eventueel een kopie of bewaar de kopie bij de
documentatie van de machine.

Tabel 35:

Controles en smering voor dagelijks onderhoud/na 10 draaiuren
Voer het onderhoud en de controles voor het interval van 10 draaiuren iedere dag uit, ook als u de
onderhoudstaken van een ander onderhoudsinterval gaat uitvoeren!
De controlepunten en smeerpunten kunt u vinden in het onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Voer de dagelijkse controles en smering regelmatig uit om de machine gedurende de volledige levensduur zo
optimaal mogelijk te kunnen gebruiken.
Tabel 36:

Onderhoud na elke 50 uur/min. 1x per week

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit na elke 50 draaiuren, of minimaal één
keer per week, samen met de onderhoudstaken voor het
interval van 10 uur.

Datum:

Als op de teller van de machine 50 draaiuren staan, voert u de
taken voor de intervallen 10 en 50 uur uit, plus de taken
gemarkeerd met O in de kolom voor 50 draaiuren.
De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.

Draaiuren:
Monteur:
Stempel/paraaf:

BELANGRIJK!
Dit onderhoud is essentieel voor de blijvende betrouwbaarheid
van een nieuwe machine!
Tabel 37:

Onderhoudsinterval: 250 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 250
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50 en 250 uur uit.
De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.
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Tabel 38:

Onderhoudsinterval: 750 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 750
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50 en 250 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Tabel 39:

Onderhoudsinterval: 1000 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 1000
bedraagt!

Datum:

Draaiuren:
Voer de onderhoudstaken voor 10, 50, 250, 500 en 1.000 uur uit. Monteur:
De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
Stempel/paraaf:
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.
Tabel 40:

Onderhoudsinterval: 1250 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 1250
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50 en 250 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.

Stempel/paraaf:

BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.
Tabel 41:

Onderhoudsinterval: 1500 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 1500
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50, 250 en 500 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.
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Tabel 42:

Onderhoudsinterval: 1750 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 1750
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50 en 250 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Tabel 43:

Onderhoudsinterval: 2000 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 2000
bedraagt!

Datum:

Draaiuren:
Voer de onderhoudstaken voor 10, 50, 250, 500, 1.000 en 2.000 Monteur:
uur uit.
De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.

Stempel/paraaf:

BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.
Tabel 44:

Onderhoudsinterval: 2250 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 2250
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50 en 250 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Onderhoudsinterval: 2500 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 2500
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50, 250 en 500 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

Tabel 45:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.
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Tabel 46:

Onderhoudsinterval: 2750 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 2750
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50 en 250 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Tabel 47:

Onderhoudsinterval: 3000 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 3000
bedraagt!

Datum:

Draaiuren:
Voer de onderhoudstaken voor 10, 50, 250, 500 en 1.000 uur uit. Monteur:
De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Tabel 48:

Onderhoudsinterval: 3250 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 3250
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50 en 250 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Tabel 49:

Onderhoudsinterval: 3500 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 3500
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50, 250 en 500 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.
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Tabel 50:

Onderhoudsinterval: 3750 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 3750
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50 en 250 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Tabel 51:

Onderhoudsinterval: 4000 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 4000
bedraagt!

Datum:

Draaiuren:
Voer de onderhoudstaken voor 10, 50, 250, 500 en 1.000 uur uit. Monteur:
De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Tabel 52:

Onderhoudsinterval: 4250 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 4250
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50 en 250 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Tabel 53:

Onderhoudsinterval: 4500 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 4500
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50, 250 en 500 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.
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Tabel 54:

Onderhoudsinterval: 4750 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 4750
bedraagt!

Datum:

Voer de onderhoudstaken voor 10, 50 en 250 uur uit.

Draaiuren:
Monteur:

De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Tabel 55:

Onderhoudsinterval: 5000 uur

Onderhoud uitgevoerd

Voer dit onderhoud uit wanneer het aantal draaiuren 5000
bedraagt!

Datum:

Draaiuren:
Voer de onderhoudstaken voor 10, 50, 250, 500 en 1.000 uur uit. Monteur:
De uit te voeren werkzaamheden kunt u vinden in het
onderhoudsschema.
BELANGRIJK!
Periodiek onderhoud volgens het schema en dagelijkse
controles (interval van 10 uur) zijn essentieel voor een
productieve en lange levensduur van uw machine.

Stempel/paraaf:

Vergeet niet elke twee (2) jaar het koelsysteem door te spoelen en de
koelvloeistof te vervangen!
Zorg dat uw machine blijvend periodiek wordt onderhouden volgens
dit onderhoudsschema. Op die manier blijft de machine gedurende de
volledige levensduur zeer productief en kunt u een hoge inruilprijs
voor uw machine krijgen.

Notities:
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