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

Oy LAIMU Ab

Ver. 27102014

01 Inledning

1

Bruksanvisning

LM 686

Info!
Kopiering, även delvis kopiering, av manualens bilder och text är
förbjuden.
Vi har gjort allt vi har kunnat för att säkerställa att informationen i
bruksanvisningen är korrekt. Vi svarar inte för direkta eller indirekta
skador på grund av eventuella fel i bruksanvisningen.
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1.1 Uppgifter om maskinen och tillverkningsskyltar
Ägare:

Anteckna uppgifterna på nedanstående rader:
____________________________________ _________________________

Adress:

____________________________________ Tfn: _____________________

Basmaskin:

Tillverkningsnr: _______________________ Modell: __________________

Motor:

Tillverkningsnr: _______________________ Modell: __________________

Återförsäljare: ____________________________________ Tfn: _____________________
Reservdelssäljare: _________________________________ Tfn: _____________________
Serviceverkstad: __________________________________ Tfn: _____________________
Maskinens tillverkningsskylt (A) finns på ramens framdel på vänster sida
under dörren.
Bild 1.

På tillverkningsskylten anges:
CE-märkning samt:
maskinens modell, tillverkningsnummer, tillverkningsår, vikt, maximal
totalvikt, maximala axelbelastningar fram och bak, motoreffekt.
Motorns tillverkningsskylt.
Bild 2.

På motorns tillverkningsskylt anges motorns modell och serienummer.

Ver. 27102014

01 Inledning

3

Bruksanvisning

LM 686

ANTECKNINGAR:

4

01 Inledning

Ver. 27102014

LM 686

Bruksanvisning

1.2 Manualen
Denna manual består av sju (7) avsnitt:
01 Inledning
- Innehållsförteckning
02 Säkerhet
03 Maskinens konstruktion
04 Styrhytt och manöverdon
05 Körning och användning
06 Underhåll
07 Teknisk specifikation
I LM Trac-arbetsmaskinen används den senaste teknologin och
användningen och underhållet av maskinen ställer krav på den som
använder eller underhåller den. Genom att läsa och förstå
informationen i manualen säkerställer du att du kan använda och
underhålla maskinen på ett tryggt sätt och tekniskt korrekt.
Vårt mål har varit att presentera all information i manualen på ett så
tydligt sätt som möjligt och vi har gjort allt vi har kunnat för att
säkerställa att informationen i manualen är tillräcklig och korrekt.
Eftersom maskinen används i många olika förhållanden och på många
olika sätt kan det dock hända att någon väsentlig information inte har
kommit med eller att någon uppgift inte gäller för en viss typ av
användning. Detta bör maskinens användare observera och iaktta vid
användning av maskinen.
Manualen innehåller inte heller bruks-/underhållsanvisningar för
arbetsredskap som kan anslutas till maskinen. Maskinens förare bör läsa
säkerhetsföreskrifterna och bruks-/underhållsanvisningarna för
respektive arbetsredskap.

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

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

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

2.1 Märkningar och symboler

Varning!

Varoitus!

Warning!

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

Notera!

Huomaa!

Note!

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

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

2.2 Säkerhetsföreskrifter
Den bästa olycksförsäkringen är att följa säkerhetsföreskrifterna.
Bild 3.

Läs detta avsnitt noga och se till att du har förstått innehållet innan du
inleder arbete med maskinen. Varje användare, oavsett deras tidigare
erfarenhet, ska läsa och förstå detta avsnitt innan de använder
maskinen. Maskinens ägare ska informera användarna om dessa
anvisningar. Förvara manualen på en plats avsedd för den.

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

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

2.2.3 Efter användning
►
►
►
►
►
►

Parkera maskinen på plan och hård mark.
Sänk ner alla arbetsredskap.
Stanna motorn.
Dra ut startnyckeln.
Lås dörrarna.
Koppla på huvudströmbrytaren.

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

Varning!

Varoitus!

Warning!

Hydraulolja kan spruta ut i en nålvass, osynlig stråle som tränger in
under kläderna och in i huden och förorsakar allvarliga skador.
Sök aldrig efter läckor med bara händer. Använd t.ex. en kartongbit.
Använd ansiktsskydd och skyddshandskar. Om olja tränger in i huden,
uppsök läkare omedelbart. Oljan kan förorsaka kallbrand, allvarlig
inflammation och allergiska reaktioner.
• Batteriet och batterisyran innehåller tungmetaller. Kassera batterier
enligt gällande föreskrifter.
• Följ gällande lagstiftning och bestämmelser när du kasserar olja,
kylarvätskor, lösningsmedel, batterier och batterisyra.
• Använd skyddsmask och skyddsglas för att skydda andningsorgan och
ögon mot damm och andra partiklar.
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• Kryp aldrig under maskinen förrän du har försäkrat dig om att den är
säkrad i upplyft läge. Använd ändamålsenliga stöd eller andra pålitliga
stödsystem.
• Lås maskinens ramled med låstapp eller låsstång innan du lyfter upp
maskinen t.ex. med linor (midjestyrda maskiner).
• Lyft inte den ledade bakaxeln på mitten (axelförsedda maskiner).
• Kryp aldrig under upplyfta lastararmar om dessa inte är låsta på plats
med stöd.

2.4 Dekaler och skyltar
•
•
•
•
•

Följ anvisningarna på samtliga dekaler på maskinen.
Håll dekaler och skyltar rena och i läsbart skick.
Rengör dekalerna med tvål och vatten, torka av med mjukt tyg.
Byt ut skadade eller slitna dekaler.
Om du byter ut komponenter försedda med dekaler ska du sätta upp
en ny dekal på samma plats.
• Montera nya dekaler på ett torrt och rent underlag. Arbetstemperatur
minst +10 °C.

Anteckningar:
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3.0 MASKINENS KONSTRUKTION
Det är viktigt att känna till maskinens konstruktion för att kunna använda och
underhålla den säkert och effektivt. I detta avsnitt förklaras maskinens
konstruktion, d.v.s. huvudkomponenternas placering och namn.
Detaljerade bruks- och underhållsanvisningar finns i avsnitten Styrhytt och
manöverdon, Körning och användning samt Underhåll.

3.1 Huvudkomponenter och externa anordningar
Bild4.

1. Styrhytt
4. Motor och hydraulpumpar
7. Främre armarnas servicestöd
10. Ytterspeglar

2. Arbetsanordningsblinker
5. Bakre lyftredskap
8. Körljus
11. Arbetsbelysning, fram

3. Arbetsstrålkastare, bak
6. Huvudströmbrytare
9. Främre lyftredskap
Bild5.

1. Bränsletank

2. Styrhyttens friskluftsfilter

3. Centralsmörjningssystem (tilläggsutrustning)

4. Ackumulatorer

5. Bakstrålkastare
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3.1.1 Främre lyftredskap

Bild6.

1. Skopcylindrar
4. Lastararmsstöd
7. Stickkontakt (12 V)

2. Lyftcylindrar
5. Lyftarmar
8. Snabbkopplingar för
cylinderhydrauliken

3. Stabiliseringscylindrar
6. Snabbfäste
9. Snabbkopplingar för
motorhydrauliken dropplinje

Snabbfäste
Bild7.

1. Låscylinder för arbetsredskapets låstappar
3. Arbetsredskap
4. Snabblåsplatta för arbetsredskapet

12
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3.2 Styrhytt från insidan
Bild8.

1. Luftkonditioneringens ventiler
4. Mätartavla
7. Höger manöverpanel
10. Värmare & luftkonditionering

2. Vänster manöverpanel
5. Styrratt
8. Strömlås
11. Lastararmarnas manöverspak (joystick)

3. Multifunktionsbrytare
6. Panel för signallampor
9. Elkontakt (12 V)
12. Styrhyttens ventilationsdörr/nödutgång
14. Brytare för motorhydrauliken ON/OFF) 15. Säte

13. Mängdjustering för
otorhydrauliken
16. Körpedal

17. Bromspedal

18. Kryppedal
Bild9.

A. Reglage för inställning av förarstol
B. Dokumentfack. Under dokumentfacket finns elcentralen, säkringarna
och reläerna.
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3.3 Hydraulikanslutningar (beroende på utrustningen på din maskin)
Framme
Bild10.

A = Cylinderhydraulik
1. ½”-ram, snabbkoppling för cylinderhydrauliken
(hona)
3. ½"-ram (cylinderhydr. snabbkoppling)
5. 1"-nippel (motorhydraulikens snabbkoppling)
7. 1"-nippel (motorhydraulikens snabbkoppling)

B = Motorhydraulik
2. ½”-nippel, (snabbkoppling för cylinderhydrauliken)
(hane)
4. ½"-nippel (cylinderhydr. snabbkoppling)
6. ½"-nippel (tanklinjens snabbkoppling)
8. Elkontakt (för arbetsredskapsström) (12 V)

Bak till vänster
Motorhydraulikens anslutningar (beroende på utrustningen på din maskin):
Bild11.

1.
2.
3.
4.

14
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1”-ram (hona)
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Elkontakt (för arbetsredskapsström) (12 V)
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Bak till höger
Snabbkopplingar för cylinderhydrauliken (beroende på maskinens utrustning):
Bild12.

1. - ½”-ram
2. - ½”-nippel

3.4 Ackumulatorer, huvudströmbrytare
Ackumulatorerna finns i framdelen av den bakre ramen, under serviceluckorna
på båda sidor. Skruva loss serviceluckornas fästskruvar (3+3 st.) och lyft bort
serviceluckorna.
Ackumulatorerna är underhållsfria och kräver ingen särskild service. Försäkra
dig ändå om att ackumulatorkablarna är ordentligt fast och att kabelskorna och
ackumulatorns höljen är rena. Kontrollera även att ackumulatorerna är stadigt
fästa.
Bild13.

1. Huvudströmbrytare

2. Bränsletank, tankning.

Huvudströmbrytaren (1) finns vid den vänstra serviceluckan.

Varning!

Varoitus!

Warning!

Med huvudströmbrytaren kan man koppla bort all strömtillförsel från
ackumulatorn till maskinen.
Som tilläggsutrustning fås en stickkontakt för hjälpström med kabel, vilken
möjliggör strömtillförsel och uttag från en annan maskin tryggt och lätt.

Ver. 27102014
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3.5 Motorutrymmets högra servicelucka
Bild14.

Öppna högra bakre hörnets servicelucka (A). Bakom luckan finns
påfyllningsöppningen för hydraulolja (1) och måttglas (2). Bakom luckan finns
även oljefiltret (3), luftfiltret (4) och dess dammfack (5) samt motorns
elektriska central (6).
I säkrings- och relädosan (6) finns reläer och följande säkringar:
• Huvudström 80A
• Start 50A
• Glöd 50A
Dessa säkringar är MAXI-säkringar.
**

3.6 Motorutrymmets vänstra servicelucka
Framför den vänstra serviceluckan finns stickkontakten för motorns
blockvärmare (1) och stickkontakten för hydrauloljans värmare.
Bild15.

Öppna den vänstra serviceluckan. Bakom luckan finns bland annat
magnetventilerna för den bakre hydrauliken (3) och returfilter för hydrauliken
(4).

16

03 Maskinens konstruktion

Ver. 27102014

LM 686

Manual

3.7 Arbetsredskap/monteringsfäste som monteras på motorplåten.
Bild16.

På motorplåten kan olika arbetsredskap, t.ex. flak eller tankar, monteras.
Redskapen monteras på separata monteringsskenor eller direkt i hålen på
ramen. Monteringsskenor fås från närmasteLai-Mu-representant.
Observera att anordningen på motorplåten begränsar tillträdet till
motorrummet och bör eventuellt avlägsnas för servicearbeten.

Varning!

Varoitus!

Warning!

Använd tillräckligt starka lyftredskap för att lyfta monteringsfästet/
arbetsredskapet beaktande deras vikt.
Beakta arbetsredskapets tyngdpunkt vid montering av lyftredskap, så att
monteringsfästet/arbetsredskapet lyfts och sänks på plats i en så rät
position som möjligt. Iaktta varsamhet!

3.8 Motorrummet
Bild17.

Öppna regeln (1) och lyft upp motorplåten. Motorrummet öppnas för
servicearbeten.
Om tilläggsutrustning har monterats på motorplåten bör de avlägsnas för
servicearbetet.
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3.8.1 Motorrummets komponenter

Bild18.

1.
2.
3.
4.
5.

Bränslefilter
Mätsticka för motorolja
Generator
Filter för motorolja
Kylarvätskans expansionskärl

Kylarvätskans expansionskärl
Kylarvätskans expansionskärl finns under motorplåten.

Varning!

Varoitus!

Warning!

Öppna korken till expansionskärlet försiktigt när motorn är varm!
Het vätska som sprutar ut med högt tryck orsakar svåra brännskador.
Bild19.

När kylarvätskan är kall ska dess yta ligga mellan MIN och MAX-strecken.
Tillsätt kylarvätska vid behov. Kontrollera kylarvätskans köldhärdighet varje
höst.
Kylar- och kondensatorelementen finns bakom fläkten.
Rengör elementen vid behov genom att blåsa tryckluft från motorns sida utåt.

Varning!

Varoitus!

Warning!

Rikta inte en kraftig tryckstråle mot kylarnas celler.
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3.8.2 Hydraulikens komponenter
Bild20.

1. Hydraulikens tryckfilter
2. Hydraulikens returfilter
3. Hydraulpumparna

Ver. 27102014
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4.0 STYRHYTT OCH MANÖVERDON
4.1 Dörrar och lås
Bild21.

Dörren öppnas utifrån genom att trycka på öppningsknappen (1) och dra i
handtaget (2).
Dörren kan låsas med nyckel.
Bild22.

Dörren öppnas inifrån genom att lyfta upp spaken (1).

4.2 Instrumentbräda, vänster
Bild23.

1. Avbrytare för
varningsblinkrar
4. Avbrytare för bakre
arbetsljus
7. Motortemperaturmätare

2. Avbrytare för parkerings- och
körljus
5. Avbrytare för främre takblinker(*)

3. Avbrytare för främre arbetsljus
6. Avbrytare för bakre takblinker(*)

8. Bränslemätare

9. Varvtals-/drifttidsmätare

(*) Beroende på utrustningen på din maskin!
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7. Bränslemätare.
Bränslemätaren anger bränslemängd i bränsletanken.

8. Varvtals-/drifttidsmätare.
A. Varvtalsmätare
Varvtalsmätaren anger motorns varvtal (r/min). Siffrorna på displayen
multipliceras med hundra, d.v.s. 10 = 1 000 r/min.

B. Drifttidsmätare
Drifttidsmätaren anger motorns totala drifttid. Tiden visas i timmar och
timmars tiondedelar.

9. Motortemperaturmätare
Motortemperaturmätaren anger temperaturen i motorns kylvätska.

4.3 Instrumentbräda, höger
Obs! Brytarnas positioner kan variera beroende på maskinens utrustning!
Bild24.

1. Signallampa för allmänt larm
3. Koppling för differentialspärr

2. Panel för signallampor

5. Avbrytare för parkeringsbroms
7. Avbrytare för lyft/sänk av bakmonterat
lyftredskap (*)
9. Avbrytare för bakre cylinderhydraulik

22

4. Lätt/tung körning (PROGRAM) (*)
6. Strömuttagskontakt (12 V)
8. Avbrytare för flytläge av bakmonterat
lyftredskap (*)
10. Strömbrytare 1 för bakmonterat
arbetsredskap (*)
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11. Strömbrytare 2 för bakmonterat

12. Avbrytare för centralsmörjning (*)

arbetsredskap (*)
13. Avbrytare för bakrutans torkare/spolare (*)
15. Avbrytare för luftkonditionering (*)
17. Avbrytare för värmeaggregatets fläkt
19. Brytare för lastarmarnas hydrauliska fjädring

14.
16.
18.
20.

Avbrytare för sätes-/spegelvärmaren (*)
Hyttens temperaturreglage
Strömlås
Brytare för snabblåsning av frontredskap

21. Strömbrytare för frontredskap
22. Reglage för hyttens luftkonditionering
(*) Beroende på utrustningen på din maskin!

1. Signallampa för allmänt larm
Denna orangefärgade lampa blinkar om någon av följande varningar aktiveras:

•
•
•
•
•
•

Motorns oljetryck
Hydraulikens tryckfilter
Hydraulikens returfilter
Motortemperatur
Motorns luftfilter
Bromskretsens tryck

Varning!

Varoitus!

Warning!

När den orangea signallampan blinkar, avbryt omedelbart arbetet med
maskinen och stäng av motorn!
Ta reda på larmets orsak och utför nödvändiga underhållsåtgärder innan
du använder maskinen.
2. Panel för signallampor
Bild25.

1. Signallampa för tryckfilter (körhydraulik)
3. Signallampa för bromskretsens tryck

5. Temperaturmätare för hydraulolja
7. Signallampa för körriktning fram
9. Signallampa för körriktning bak
11. Signallampa för motorns oljetryck
13. Signallampa för glödning

Ver. 27102014

2. Signallampa för returfilter (arbetshydraulik)
4. Signallampa för motorns kylarvätska
6. Signallampa för blinkers
8. Signallampa för helljus
10. Används inte
12. Signallampa för laddning
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4.4 Symbolerna och deras betydelse
Lär dig symbolerna och deras betydelse så går det smidigt att använda
maskinen.

Avbrytare för varningsblinkrar
Maskinens alla blinkers börjar blinka när man trycker på nedre kanten av den
här brytaren. Brytarens signallampa blinkar i takt med de övriga blinkrarna.

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

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

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

Avbrytare för främre takblinker (om det finns).
Takblinkern börjar blinka när avbrytarens nedre del trycks in. Brytarens
signallampa lyser när takblinkern är på.

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

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

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

Signallampa för glödning
Denna lampa lyser när den automatiska glödningen är påkopplad.

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

Signallampa för helljus
Den blå signallampan lyser när helljusen är på. Växling mellan halv- och helljus
sker med joystickavbrytaren på rattaxeln.

Signallampa för backning
Lampan lyser när man BACKAR.

Signallampa för körning framåt
Lampan lyser när maskinen körs FRAMÅT.

Signallampa för blinkrar
Signallampan lyser när vänster eller höger blinker är påkopplad. Blinkrarna
används via joystickavbrytaren på rattaxeln.
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Signallampa för tryckfilter
Signallampan tänds om körhydraulikens tryckfilter stockas. Byt filter snarast
möjligt.

Signallampa för returfilter
Signallampan tänds om arbetshydraulikens returfilter igensätts.
Byt filter snarast möjligt.

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

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

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

PROGRAM Lätt/tung körning
Avbrytare för byte av körprogram.
Tilläggsanvisningar i punkt 5.8 Lätt/tung körning sida 40.

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

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

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

Låsbrytare för främre verktyg.
Låset för det främre verktyget öppnas och stängs genom att trycka ned
brytarens nedre kant och samtidigt använda hydraulcylinderns reglage (för
joysticken till vänster).

Avbrytare för lastararmarnas fjädring
Med avbrytaren kopplas lastararmarnas fjädring på och av. Lastarmarnas
fjädring förbättrar köregenskaperna vid förflyttningskörning när ett tungt
redskap är kopplat till lastarmarna. Fjädringen ska vara frånkopplad under
arbete.

Avbrytare för bakmonterat lyftredskap
Med avbrytaren manövreras det bakmonterade lyftredskapet. Det
bakmonterade lyftredskapet kan inte lyftas när flytläget är påkopplat.

Avbrytare för flytläge av bakmonterat lyftredskap
Med avbrytaren kopplas flytläget av maskinens bakmonterade lyftredskap på
och av. Kom ihåg att koppla från flytläget innan du lyfter det bakmonterade
redskapet. Brytarens signallampa lyser när flytläget är påkopplat.
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Avbrytare för bakre cylinderhydraulik
Med avbrytaren styrs oljeflödet till cylinderhydraulikens snabbkopplingar på
maskinens bakdel.

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

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

Strömlås
En noggrannare förklaring om strömlåsets funktion finns i avsnittet Start av
motorn. Se 5.3 på sida 34.

Avbrytare för fläkt
Fläktavbrytaren har fyra lägen:
0) Av
1) Hastighet I
2) Hastighet II
3) Hastighet III
Den högsta hastigheten är avsedd för att snabbt värma upp styrhytten och
avfrosta vindrutan. Den lägsta hastigheten används vanligen samtidigt med
luftkonditioneringen för att minska känslan av drag.

Reglage för värmeaggregat
Med reglaget regleras vattenmängden som kommer in i värmeaggregatets cell.
När reglaget vrids medurs stiger temperaturen och när det vrids hela vägen
moturs stängs vätskecirkulationen till värmeaggregatets cell.

Reglage för luftkonditioneringen
Med reglaget styrs luftkonditioneringens effekt. Använd inte
luftkonditioneringen på alltför hög effekt för att undvika förkylningssymtom.

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

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

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

Avbrytare för centralsmörjning
Centralsmörjningens funktion förklaras närmare i denna manual och i
instruktionsboken som följer med aggregatet.
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4.5 Joystick och motorhydraulikens avbrytare
Bild26.

Joystickens rörelser:
A. Framåt: lastararmarna sänks ned
B. Bakåt: lastararmarna lyfts upp
C. Till höger: skopan töms
D. Till vänster: skopan fylls

1. Cylinderns hydraulreglage.
Denna rörelse styr oljeflödet till hydraulcylindern, som styr gafflarnas
snabbkopplingar (i kombination med låsbrytaren = låst verktyg/öppet verktyg).

2. Cylinderns hydraulreglage.
Denna rörelse styr oljeflödet till hydraulcylindrarna, som styr gafflarnas
snabbkopplingar.

3. Avbrytare för flytläge av lastararmarna
Med brytaren kopplas lastarmarnas flytläge av och på.

4. Körriktningsbrytare.
När denna knapp trycks ned kastas alltid körriktningen om. En lampa på
instrumentpanelen tänds och visar körriktningen med en pil varje gång en
körriktning väljs. Mer information finns i handbokens avsnitt ”Körning och
arbete".

Varning!

Varoitus!

Warning!

Koppla aldrig på flytläget när lastararmarna är i upplyft läge! Ett fallande
redskap kan orsaka en allvarlig olycka!
5. Reglage för motorhydrauliken
Med det vridbara reglaget (potentiometer) justeras oljeflödet till
motorhydraulikens snabbkopplingar på frontmonterat arbetsredskap. Flödet
kan justeras steglöst 10–100 l/min. Motorhydrauliken kan tas ut både med
snabbkopplingarna på lastarmarna och med snabbkopplingarna på maskinens
vänstra baksida. De bakre uttagens flödesmängd kan inte justeras.

6. Motorhydraulikens brytare (framåt, ON/OFF/ON)
Med avbrytaren styrs oljeflödet till lastararmarnas snabbkopplingar för
motorhydraulik. Ytterligare anvisningar finns i avsnitt ”Arbete med
redskapsbäraren”.

7. Motorhydraulikens brytare (bakåt, ON/OFF)
Med avbrytaren styrs oljeflödet till snabbkopplingarna för motorhydraulik på
maskinens baksida. Ytterligare anvisningar finns i avsnitt ”Arbete med
redskapsbäraren”.
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4.6 Joystick/avbrytare på rattaxeln
Bild27.

Joystickens funktioner:
1.
►

2.
►

3.
►

4.
►

5.
►

6.
►

7.
►

8.
►

Ljudsignal
Tryck på knappen på toppen av spaken.
Höger blinker
För spaken uppåt. Kom ihåg att föra tillbaka spaken till mittläge efter
vändning.
Vänster blinker
För spaken neråt. Kom ihåg att föra tillbaka spaken till mittläge efter
vändning.
Vindrutespolare.
Koppla på vindrutans spolare genom att trycka kragen i pilens riktning.
Vindrutetorkare.
Koppla på vindrutetorkaren genom att vrida hylsan.
Halvljus.
Dra spaken till läge I mot ratten för att koppla på halvljusen.
Helljus.
Dra spaken ett steg mot ratten, till läge II, för att koppla på helljusen. I
instrumentbrädan tänds en blå signallampa.
Halvljus/helljus.
Växla mellan halvljus/helljus genom att dra spaken mot ratten (punkt 8).

Pedaler
Bild28.

1. Kryppedal
Maskinen har en kryppedal, med vilken du kan minska maskinens färdhastighet
när det krävs högre varvtal av motorn (t.ex. vid borstning eller arbete med
snårskärare).

2. Bromspedal
Maskinens bromspedal används vid behov.
Med samtidig användning av broms- och gaspedal kan man manövrera
maskinen mycket noggrant, till exempel när man kopplar ett arbetsredskap.

3. Körpedal
Genom att trycka på gaspedalen ökar motorns varvtal varvid körpumpens
automatik justerar oljeflödet till körmotorn. Körhastigheten kan justeras
steglöst på hela hastighetsområdet både framåt och bakåt medan motorns
varvtal bibehålls vid det största vridmomentet.
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4.7 Säte och dokumentfack
Bild29.

Inställning av förarstol
1. Inställning av förarstolens avstånd.
2. Inställning av förarstolens fjädring.
3. Inställning av sittdynans framkant.
4. Inställning av sittdynans bakkant.

Varning!

Varoitus!

Warning!

Stanna maskinen innan du justerar sätet.
5 Dokumentfack
Förvara manualen och till maskinen hörande dokument i dokumentfacket på
vänster sida av förarstolen.

4.8 Elcentral
Elcentralen finns under dokumentfacket. Lossa dokumentfackets fästskruv (5 i
förra bilden) och öppna det gångjärnsförsedda facket. Maskinens säkringar och
reläer finns bakom luckan (6.12 Säkringar och reläer ,sida 70.).
Bild30.

1. Säkringar
2. Reläer

Radio
Bild31.

Radion finns på takpanelen på höger sida av föraren. Med radion följer en egen
bruksanvisning.

Hyttbelysning
Hyttbelysningen finns ovanför dörren. Avbrytaren är integrerad med lampan.
Kom ihåg att släcka hyttbelysningen innan du lämnar hytten.
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Värmeaggregatets ventiler

Bild32.

Fläktventiler
I styrhytten finns sju fläktventiler. Ventilerna och ventillocken kan vändas till
önskad position. Ventilerna kan även stängas.

Recirkulationsventilerna
Bild33.

Recirkulationsventilerna finns på höger sida av förarens benutrymme.
Vanligtvis hålls recirkulationsventilerna stängda. De öppnas om man snabbt vill
värma upp luften i styrhytten.
Säkringarna ska alltid hållas öppna när luftkonditioneringen är i bruk.

Höger sidofönster (nödutgång)
Bild34.

Kan öppnas för att få effektivare ventilation i hytten. Öppna fönstret genom att
dra handtaget (1) bakåt och trycka det till höger. Då låses fönstret i öppet läge.
Stäng fönstret i motsatt ordning. Försäkra dig om att fönstret är ordentligt
stängt innan du lämnar hytten.

Notera!

Huomaa!

Note!

Höger sidofönster fungerar också som nödutgång enligt följande:
►
►

Dra av gångjärnspinnen (3) genom att dra i ringen (2).
Skjut upp fönstret helt.

Info!
Nödutgången ska alltid vara i gott skick.
►
►
►
►
►

Kontrollera regelbundet att gångjärnspinnen kan lätt avlägsnas genom att
dra i ringen.
Kom ihåg att montera tillbaka pinnen när du har kontrollerat den.
Nödutgången får inte blockeras med föremål utan den ska alltid vara
hinderfri.
Montera ingen utrustning på detta område (varken in- eller utvändigt).
Nödutgångens kanter får inte ha utstickande delar som kläderna kan fastna i
vid utrymning.

4.9 Blinker för arbetsredskap
Bild35.

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

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

5.1.1 Inkörning av en ny maskin
Det är skäl att fästa uppmärksamhet på inkörningen av en ny maskin
eftersom den inverkar på maskinens hållbarhet i fortsättningen. I början
av inkörningen ska du belasta maskinen lätt och omväxlande. En flexibel
användning och omväxlande belastning hjälper till att ”köra in”
maskinens olika delar.
►
►
►
►
►

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

Notera!

Huomaa!

Note!

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

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

Eldningsolja får inte användas som motorbränsle. Ifall man använder
skattefritt bränsle bör det vara avsett för motorbruk.
Bild36.

Bränsletanken (kapacitet cirka 95 l) fylls på via
påfyllningsöppningen (A) på maskinens högra sida.
Nedan finns exempel på godkända skattefria bränslen:

Tabell: 14

Leverantör

Bränsletyp

Fortum

Tempera Green (sommar-/vinterkvalitet)
Tempera 5G
Tempera 3G

Shell

Thermo City (sommarkvalitet)
Thermo City (vinterkvalitet)
Thermo City Premium (sommarkvalitet)

Esso

Essoheat LS
Essolene LS

Teboil

Hilight Motor (sommarkvalitet)
Hilight Motor (vinterkvalitet)

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

5.2.3 Inställning av förarstol

Notera!

Huomaa!

Note!

Ställ in förarstolen innan du startar motorn!
Standardsäte
Bild37.

Tabell: 15

1. Inställning av ryggstödets lutning. 2. Inställning av fjädringen.
3. Inställning av avstånd.
Dra i spaken och luta ryggstödet.
Vrid på reglaget för att ställa in
Dra i spaken och ställ in avståndet.
fjädringen.
4. Inställning av sittdynans
5. Inställning av sittdynans bakkant.
framkant.
Dra i spaken och ställ in höjden på
Dra i spaken och ställ in höjden på sittdynans bakkant.
sittdynans framkant.
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Säte med luftfjädring
Bild38.

Tabell: 6

1. Inställning av ryggstödets lutning. 2. Inställning av fjädringen.
3. Inställning av avstånd.
Dra i spaken och luta ryggstödet.
Justera genom att dra/skjuta reglaget. Dra i spaken och ställ in
avståndet.
4. Inställning av sittdynans
5. Inställning av sittdynans bakkant.
framkant.
Dra i spaken och ställ in höjden på
Dra i spaken och ställ in höjden på sittdynans bakkant.
sittdynans framkant.

Inställning av avstånd.
Bild39.

Genom att lossa justerskruven (på bilden) kan du steglöst ställa in
höjden på den främre delen av höger armstöd.
Kom ihåg att dra åt justerskruven.
Ställ in speglarna
Bild40.

Ställ in yttre och inre speglar innan du kör.
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5.3 Starta motorn.

Notera!

Huomaa!

Note!

Läs alla säkerhetsföreskrifter.
Läs alla säkerhetsdekaler.
Använd inte motorn i slutna utrymmen.
Starta inte motorn från marken.
Sitt alltid på sätet.
Använd inte startmotorn längre än 30 sekunder åt gången. Om motorn
inte startar inom 30 sekunder, vänta två minuter före nästa försök.

5.3.1 Startspärr (= parkeringsbromsens reglage)
Bild41.

Brytare 5, Se avsnitt 4.3 på sida 22.

Info!
Maskinen har startspärr. Motorn startar inte om parkeringsbromsen inte
är kopplad.

5.3.2 Starta motorn
1. Se till att parkeringsbromsen är kopplad.
2. Säkerställ att alla manöverdon är i friläge eller frånkopplade (också
motorhydrauliken).

Bild42.

3.
4.
5.
•
•
•
•
6.

Koppla på huvudströmbrytare, punkt (A).
Koppla på strömmen.
Kontrollera att följande varningslampor tänds:
Motorns oljetryck
Laddning
Parkeringsbroms
Signallampa för glödning
Vänta tills signallampan för glödning slocknar, tryck ner gaspedalen
halvvägs och vrid startnyckeln till startläge.
7. Frigör startnyckeln när motorn har startat och släpp upp gaspedalen.
8. Försäkra dig om att signallamporna för oljetrycket och laddningen slocknar.
Om någon signallampa inte slocknar, stanna motorn och utred orsaken.

Bild43.

Strömlåsets positioner:
P.
Används inte
O. Spänning av
I.
Spänning på
II.
Används inte
III. Start

5.3.3 Start av kall motor
Under kalla årstider rekommenderar vi att man använder motorvärmare
eller annan tilläggsvärmare.
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Koppla på värmaren i tillräckligt god tid innan motorn ska startas. När
man använder värmare minskar slitaget på motorn vid kallstart och
också hytten blir snabbare varm.

Varning!

Varoitus!

Warning!

Användning av eter som starthjälp är absolut förbjudet under alla
omständigheter.
Utför åtgärderna 1–5 under rubriken ”Start”.
2) Om motorn inte startar på första försöket, koppla strömmen från och
på en gång till. Då aktiveras glödningen på nytt.
3) Utför åtgärderna 5, 6 och 7 under rubriken ”Start”.

5.3.4 Användning av hjälpbatteri

Varning!

Varoitus!

Warning!

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

Notera!

Huomaa!

Note!

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

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

Låt motorn gå på tomgång på höga varvtal i normal temperatur ungefär två
minuter, vid kallt väder (vinterförhållanden) ungefär fem minuter.
2. Lyft och sänk lastararmarna en gång vid kallt väder?
3. Sätt inte maskinen i rörelse och börja inte arbeta med maskinen förrän
maskinen är tillräckligt varm, motorn går jämnt och hydrauliken fungerar
normalt.

5.5 Stanna motorn

Notera!

Huomaa!

Note!

Sänk alla redskap till marken och koppla på parkeringsbromsen
innan du stänger av motorn.
1. Kör maskinen till ett plant och hårt underlag.
2. Sänk alla arbetsredskap till marken och koppla på parkeringsbromsen.
3. Låt motorn gå på tomgång och ställ alla manöverorgan i friläge eller koppla
från dem.
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4.
5.
6.
7.

Låt motorn gå på tomgång några minuter så att den svalnar.
Vrid startnyckeln i O-läge och ta ut nyckeln ur låset.
Koppla från huvudströmbrytaren och placera nyckeln i hytten.
Lås styrhyttens dörr innan du lämnar maskinen.

5.6 Arbete med redskapsbäraren
5.6.1 Körning
Vid körning av redskapsbäraren LM Track 686 manövreras funktionerna
med tre pedaler.
Bild44.

Med körpedalen (3) kan hastigheten justeras steglöst på hela
hastighetsområdet, både framåt och bakåt.
Körhastigheten ökar när man trycker på pedalen, samtidigt som
motorns varvtal motsvarar maximalt vridmoment. På så sätt
uppnås den bästa möjliga bränsleekonomin och hydraulikens
flöde bibehålls oförändrad.
När man släpper gaspedalen minskar körhastigheten samtidigt
som den hydrostatiska kraftöverföringen bromsar maskinen.
Snabbt lyft av gaspedalen förorsakar en snabb inbromsning av
maskinen. Du kan alltså i en stor utsträckning använda
gaspedalen i stället för bromspedalen genom att trycka eller
släppa gaspedalen olika snabbt eller långsamt.
Förutse färdhastigheten enligt situationen och undvik snabba uppsläpp
av gaspedalen (= snabba inbromsningar).
Bromspedalen (2) behöver vanligen endast användas för att hålla
maskinen stilla på sluttande underlag.
Med kryppedalen (1) kan man minska körhastigheten medan motorns
varvtal är högt.
Denna egenskap är behändig till exempel när man tillfälligt behöver mer
effekt för de kopplade arbetsredskapen. Tryck ner gaspedalen (3) och
kryppedalen (1) samtidigt.
Motorns varvtal justeras med hjälp av gaspedalen och maskinens
körhastighet med hjälp av kryppedalen. Maskinens körhastighet sänks
när man trycker kryppedalen.

Notera!

Huomaa!

Note!

Om man ska ha stort flöde och låg körhastighet en längre tid
rekommenderar vi att man byter körprogram. Se manualens
anvisningar om lätt/tung körning. Se avsnitt 5.8 på sida 40.

5.6.2 Byte av körriktning
Bild45.

Körriktningen ändras genom att trycka på tryckknappen i ändan på
Joysticken Med denna avbrytare byter man till motsatt körriktning.

Notera!

Huomaa!

Note!

Körriktningen får bytas endast då maskinen står stilla.
Släpp gaspedalen helt upp och tryck lätt på bromspedalen innan du
byter körriktning. Släpp upp gaspedalen genast när körriktningen har
bytts och tryck ner gaspedalen på nytt för att uppnå önskad hastighet.
När du ställer avbrytaren i mittläge kopplas kraftöverföringen till friläge.
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5.7 Koppling av arbetsredskap
Maskinens lastarmar är i regel utrustade med snabbkoppling av typen
KUNTA 500 för arbetsredskap. Man kan också beställa
arbetsredskapskopplingar av annan typ. Arbetsredskapet låses
elektrohydrauliskt från styrhytten.

5.7.1 Koppling av arbetsredskap fram
Bild46.

Koppla ett arbetsredskap framtill enligt följande:
A. Sänk ner lastarmarna och sväng snabbkopplingsplattan (1) i skopans
tömningsläge.
B. Kör maskinen bakom arbetsredskapet så att arbetsredskapets krokar (2)
kopplas till punkterna på snabbkopplingsplattans tvärsgående rör (3).
C. Lyft lastarmarna och vänd snabbkopplingsplattan till skopans bruksläge, då
låstapparna (4) går in i arbetsredskapets fästhål (5).

Anslut hydraulikslangarna:

Varning!

Varoitus!

Warning!

Säkerställ att tapparna är ordentligt på plats innan du beger dig i
rörelse.
Lösgör framtill monterat arbetsredskap enligt följande:
A. Sänk ner arbetsredskapet på ett plant underlag och tryck på
låsningsbrytaren, varvid låstapparna drar sig mot maskinens mittlinje.
B. Vänd snabbkopplingsplattan till skopans tömningsläge och sänk lastarmarna
så att arbetsredskapets krokar frigörs.
C. Backa bort maskinen från arbetsredskapet.
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5.7.2 Plogstöd

Plogstöden är avsedda att skydda lastarmarnas tappar till exempel vid plogning
Bild47.

►
►
►
►

Lossa R-sprinten från plogstödets låstapp och dra ut tappen så att du kan
röra på plogstödet.
Sänk lastararmarna till rätt arbetshöjd för arbetsredskapet.
Lyft plogstödet till optimal arbetshöjd och sätt låstappen och R-sprinten på
plats.
Utför samma åtgärd för den andra sidans plogstöd (samma höjd på båda
sidor).

Info!
Plogstöden kan justeras i fyra olika höjdlägen.

Varning!

Varoitus!

Warning!

Kryp aldrig under lastararmarna om dessa inte är låsta på plats med
stödet. Se avsnitt 6.1.3 Lastararmarnas underhållsstöd sida 45.

5.7.3 Koppling av arbetsredskap baktill
Maskinen kan utrustas med ett bakmonterat lyftredskap på vilket man
kan koppla arbetsredskap. Bakmonterade arbetsredskap tillkopplas
manuellt med lösa tappar.
Bild48.

1. Fästpunkter för arbetsredskapets krokar.
2. Låstappar
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Koppla ett arbetsredskap baktill enligt följande:
A. Lossa låstapparna (avlägsna ringsprintarna och dra ut tapparna).
B. Sänk helt ner det bakmonterade lyftredskapet och backa maskinen framför
arbetsredskapet.
C. Lyft lyftredskapet så att arbetsredskapets krokar kopplas till punkterna (1).
D. Lyft det bakmonterade lyftredskapet helt upp och montera låstapparna.
E. Lås tapparna med ringsprintar.

Lösgör baktill monterat arbetsredskap enligt följande:
A. Sänk ner arbetsredskapet på ett plant underlag.
B. Lösgör arbetsredskapets låstappar och sänk ner det bakmonterade
lyftredskapet helt.
C. Kör bort maskinen från arbetsredskapet och montera låstapparna på
lyftredskapet.
D. Lås tapparna med ringsprintar.

5.7.4 Till-/frånkoppling av hydraulslangar
Bild49.

►
►
►

►
►

►
►

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

5.7.5 Dragpunkt
Om maskinen har en dragpunkt baktill kan man koppla ett redskap som
bogseras eller en släpvagn på den. Diametern på dragpunktens kula är
50 mm eller dragtappens diameter är 30 mm.
Följ vägtrafikförordningar som gäller släpvagn eller redskap som
bogseras.

Notera!

Huomaa!

Note!

Kom håg att låsa tappen med en ringsprint innan du kör.
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5.8 Lätt/tung körning
Med brytaren på instrumentpanelen kan du välja det körprogram som
lämpar sig för arbetet. Körprogrammet styr de egenskaper som påverkar
kraftöverföringen samt driften av dieselmotorn.
Lätt körning
Maskinen accelererar snabbt till maxhastighet. Denna egenskap kan
användas till exempel vid transportkörning, plogning och andra arbeten
som inte kräver ett stort oljeflöde från arbetshydrauliken.
Tung körning
Denna egenskap utnyttjas när arbetshydraulikens oljebehov i
arbetssituationen är stort i förhållande till körhastigheten. Sådana
arbeten är till exempel arbeten med borste, gräs- eller slyklippare eller
snöslunga.
Samma effekt fås med kryppedalen.

Info!
Maskinens maxhastighet och maximala dragkraft är de samma med båda
körprogrammen.

5.9 Hydraulmotordrivna arbetsredskap
Hydraulmotordrivna arbetsredskap kan kopplas till maskinen framtill,
baktill och på motorplåten. Effekten för bakmonterat hydrauldrivet
arbetsredskap kan inte justeras. Effekten för frammonterat
hydrauldrivet arbetsredskap kan justeras med en potentiometer (5) på
sätets armstöd.
Bild50.

Potentiometerns värden ger följande riktgivande oljeflöde.

40

05 Körning och användning

Ver. 27102014

LM 686

Manual

5.9.1 Justerbart oljeflöde för frontuttag
Potentiometervärde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Flöde (ca)
10 l/min.
20 l/min.
30 l/min.
55 l/min.
80 l/min.
95 l/min.
110 l/min.
130 l/min.
145 l/min.
160 l/min.

Justera effekten för frontmonterat arbetsredskap enligt arbetsredskapets

manual.

Notera!

Huomaa!

Note!

Kom ihåg att alltid kontrollera den högsta tillåtna effekten i
instruktionsboken eller på typskylten.
Överskrid aldrig största tillåtna flöde och använd alltid minsta möjliga
flöde.
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6.0 UNDERHÅLL
6.1 Allmänt
En av de viktigaste förutsättningarna för maskinens driftssäkerhet är att
rätt underhåll utförs i rätt tid. Maskinanvändaren står i nyckelposition
när det gäller underhåll av maskinen eftersom samtliga
underhållsåtgärder som nämns i manualen ska göras regelbundet efter
ett visst antal drifttimmar.
De serviceintervall som anges i servicetabellen gäller maskiner som
används i normala förhållanden. Maskiner som används i tungt arbete
ska servas oftare.
►

Detta paragraftecken avser i denna manual en underhållsåtgärd som bör
göras.

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

Varning!

Varoitus!

Warning!

För att undvika personskador ska du vidta följande åtgärder innan
underhållsarbeten påbörjas:
►
►
►
►
►

Kör maskinen till ett plant och hårt underlag.
Koppla på parkeringsbromsen.
Sänk alla arbetsredskap till marken och stäng av motorn.
Koppla på huvudströmbrytaren och ta ut nyckeln ur strömlåset.
Fäst på ratten en varningsskylt som förbjuder start av maskinen.

Notera!

Huomaa!

Note!

Om utförandet av underhållsarbetet förutsätter att motorn går och/
eller att maskinen lyfts med till exempel domkraft ska du följa dessa
anvisningar:
Lås maskinens ramled med en låsningsstång enligt följande:
Bild51.

1.

Vänd maskinens ram i rakt läge och fäst låsstången i den främre (A) och den
bakre (B) fästöglan.
2. Lås låsstången på plats med ringsprintar.

Notera!

Huomaa!

Note!

Kom ihåg att avlägsna ramledens låsstång när underhållsarbetet har
slutförts!

Info!
Ramledens låsstång finns i lyftarmarnas underhållsstöd som är
fastmonterad vid främre vänstra stänkskyddet!
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6.1.1 Lyft av maskinen med till exempel domkraft eller lyftlinor

Varning!

Varoitus!

Warning!

Lås maskinens ramled med en låsstång

Info!
Använd endast ändamålsenliga och tillräckligt kraftiga lyftdon.
Placera tillräckligt kraftiga och godkända stöd under den upplyfta
maskinen eller upplyfta maskindelar.
Gå aldrig under maskinen innan den är säkrad på ett tryggt sätt och
enligt föreskrifterna.

6.1.2 Åtkomlighet
En del av maskinens servicepunkter befinner sig under öppningsbara
luckor. Kom ihåg att stänga alla öppnade luckor efter avslutat
underhållsarbete.
Bild52.

Lås upp motorplåtens regel och lyft upp motorplåten (1). Arbetsredskap
som är monterade på motorplåten ska avlägsnas innan motorplåten
öppnas. Motorplåten hålls uppe med två gasfjädrar.
Även frontgallret (2) kan vid behov lösgöras.
Bild53.

1.
2.
3.
4.
5.
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Motorrummets högra servicelucka.
Ackumulatorns servicelucka
Servicelucka för styrhyttens luftfilter
Servicelucka för ackumulatorn och hydrauliken
Motorrummets vänstra servicelucka
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►

Lösgör vid behov kylargallret genom att skruva loss de två skruvarna (1) och
lyfta gallret från låstapparna (2).
Bild54.

6.1.3 Lastararmarnas underhållsstöd

Varning!

Varoitus!

Warning!

Montera alltid lastararmarnas underhållsstöd innan du går under
upplyfta lastararmar.
Bild55.

Lyftarmarnas underhållsstöd (A) är fastspänd vid maskinens vänstra
framstänkskydd.
1. Lösgör underhållsstödet genom att skruva loss de två låsskruvarna (A) och
dra ut dem.
2. När lastarmarna är i övre läge ska du montera underhållsstödet på
lyftcylinderns kolvskaft.
3. Lås stödet på plats med låsskruvar.
4. Sänk ner lastarmarna varsamt och låt dem vila emot underhållsstödet.
► Avlägsna underhållsstödet i motsatt ordning och fäst den vid sin
förvaringsplats.

Info!
Innanför underhållsstödet finns ramledens låsstång! Avlägsna den när du
använder underhållsstödet och sätt den på sin plats innan du monterar
underhållsstödet tillbaka på förvaringsplatsen (stänkskyddet).
Bild56.
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6.1.4 Att bogsera maskinen

Varning!

Varoitus!

Warning!

BOGSERING AV MASKINEN ÄR FÖRBJUDEN!

Info!
- Om maskinen måste flyttas ska det ske med en transportanordning.
Körhydrauliken hindrar maskinens hjul från att rulla under bogsering!
Maskinen kan i nödfall bogseras en kort sträcka (max. 10 m).
Iaktta då noga följande anvisningar:

• Bogseringshastigheten får inte överskrida 2 km/h.
• Bogseringssträckan får inte överskrida 10 m.
• Före bogsering ska man försäkra sig om att pumpen och körmotorn
inte är defekta. Trasiga delar i de här komponenterna kan förorsaka
följdskador.

6.1.5 Sänkning av lastararmarna vid fel
Om lastararmarna är i upplyft läge och motorn inte kan startas eller om
ström inte finns, ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Varning!

Varoitus!

Warning!

Gå aldrig under upplyfta lastararmar om dessa inte är säkrade med
underhållsstöd.

6.1.6 Avluftning av motorn
Bränslesystemet ska luftas om man har fått slut på bränsle under körning samt
efter byte av bränslefilter.
Lufta motorn enligt följande:
Bild57.

1. Lossa luftningsskruven (1)
2. Pumpa med handpumpen (2) eller driv runt motorn med startmotorn tills
bränslet som flödar ur avluftningsskruven (1) inte bubblar och stäng
avluftningsskruven (1) omsorgsfullt.

Om motorn startar dåligt eller går ojämnt ska du fortsätta avluftningen
enligt följande:

3. Lossa minst tre anslutningar av munstycksröret (3).
4. Driv motorn med startmotorn tills bränslet som flödar ut ur insprutarna inte
bubblar.
5. Dra försiktigt åt alla bränsleinsprutare som du lossat.
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6.1.7 Tryckackumulatorer
Bild58.

Maskinen har fyra tryckackumulatorer för bromsarna och lastarmarnas
flytläge. I dessa ackumulatorer finns tryck kvar fastän motorn stängs av.
vilket bör beaktas när maskinen servas och repareras.

Varning!

Varoitus!

Warning!

Öppna aldrig hydraulkopplingarna utan att först försäkra dig om att alla
tryckackumulatorer säkert är tryckfria. Rör inte hydrauliksystemets
slangar om du inte är säker på vad du gör.

6.1.8 Svetsning
Vid svetsning av maskinen eller ett redskap monterat på maskinen, följ
dessa anvisningar:
1. Vrid huvudströmbrytaren till OFF-läge.
2. Lösgör ledningskopplingarna vid motorns styrenhet.
3. Skydda hydraulslangarna och elledningarna mot gnistor och iaktta
brandsäkerhet.
4. Anslut svetsutrustningens jordade kontakt så nära objektet som svetsas
som möjligt.

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

Användaren svarar för att rengöra maskinen regelbundet.
►

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

Bränsle är lättantändligt och kan förorsaka brand eller explosion.

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

Varning!

Varoitus!

Warning!

Vidta följande säkerhetsåtgärder för att undvika olyckor:
•
•
•
•
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Lösgör alltid ackumulatorns minuskabel först och fäst den alltid sist.
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Svetsa, slipa eller rök inte nära batterierna.
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• Kontrollera att det inte finns några lösa kontakter eller slitna
isoleringar i elapparaterna.
• Reparera eller byt ut alla lösa och skadade delar.

6.2 Problemavfall
Ta noggrant till vara allt problemavfall som uppkommit under
underhållsarbetet. Lämna spillolja, begagnade filter och kylarvätska till
en insamlingsplats för problemavfall.
Oljedränkta dukar ska kasseras på ett tryggt sätt och i enlighet med
föreskrifter.
Batterier innehåller frätande syra och tungmetaller. Kassera batterierna
i enlighet med gällande föreskrifter.

Notera!

Huomaa!

Note!

Släpp aldrig ut problemavfall i miljön eller i avlopp!

Info!
Se till att allt problemavfall kasseras i enlighet med gällande föreskrifter.
Ta vara på miljön, förstör den inte med främmande ämnen.
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6.3 Tabell för underhållsobjekt vid periodiska underhåll
Tabell: 6

Underhållsobjekt/-åtgärd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontroll av motorolja, Se 6.5.1 på sida 53.
Kontroll av kylarvätska, Se 6.5.2 på sida 54.
Kontroll av däcktryck, Se 6.5.3 på sida 54.
Kontroll av eventuella vätskeläckage, Se 6.5.4 på sida 54.
Kontroll av spolarvätska, Se 6.5.5 på sida 55.
Kontroll av hydraulolja, Se 6.5.6 på sida 55.
Smörjning av lyft- och stabiliseringscylindrarnas leder, Se 6.5.7 på sida 56.
Smörjning av lastararmarnas och det bakmonterade lyftredskapets leder,
Se 6.5.7 på sida 56.
9. Smörjning av skopcylindrarnas och mellanstagens kulleder,
Se 6.5.7 på sida 56.
10. Smörjning av mellanstångens leder, Se 6.5.7 på sida 56.
11. Smörjning av styrcylinderns kulleder, Se 6.5.7 på sida 56.
12. Smörjning av ramleder, Se 6.5.7 på sida 56.
13. Rengöring av hyttens luftfilter, Se 6.6.1 på sida 57.
14. Tömning av bränslefiltrets vattenavskiljare, Se 6.6.2 på sida 57.
15. Rengöring av motorns luftfilter, Se 6.6.3 på sida 58.
16. Rengöring av kylarens/kondensorns celler, Se 6.6.4 på sida 59.
17. Kontroll av generatorremmens förspänning, Se 6.6.5 på sida 59.
18. Kontroll av hjulbultarnas åtdragning, Se 6.6.6 på sida 59.
19. Kontroll av bromspedalens frispel, Se 6.7.1 på sida 60.
20. Kontroll av trycket i tryckackumulator. Se 6.7.2 på sida 60.
21. Byte av motorolja och filter, Se 6.7.3 på sida 60.
22. Byte av motorns luftfilter, Se 6.7.4 på sida 61.
23. Kontroll av oljemängden i hjulnavarna, Se 6.7.5 på sida 62.
24. Smörjning av ledaxlarnas kors, Se 6.7.6 på sida 62.
25. Smörjning av ledaxlarnas stödlager, Se 6.7.7 på sida 62.
26. Smörjning av bakaxelns lutningsled, Se 6.7.8 på sida 63.
27. Kontroll av differentialväxlarnas oljemängd, Se 6.7.9 på sida 63.
28. Byte av bränslefilter, Se 6.7.10 på sida 64.
29. Kontroll av läckage, åtdragning av kopplingar och anslutningar,
Se 6.7.11 på sida 64.
30. Byte av hydrauloljans returfilter, Se 6.8.1 på sida 65.
31. Oljebyte för differentialväxlar och mellanstycke, Se 6.9.1 på sida 65.
32. Hjulnavarnas oljebyte, Se 6.9.2 på sida 66.
33. Byte av körhydraulikens filter Se 6.9.3 på sida 66.
34. Rengöring av bränsletank, Se 6.9.4 på sida 67.
35. Kontroll av bromsarnas funktion, Se 6.9.5 på sida 67.
36. Byte av motorns luftfilter och skyddselement, 6.9.6 s. 67
37. Mätning och justering av körhydraulikens tryck, Se 6.9.7 på sida 67.
38. Mätning och justering av arbetshydraulikens tryck, Se 6.9.8 på sida 67.
39. Rengöring av hydrauloljetankar och oljebyte, Se 6.9.9 på sida 67.
40. Byte av styrhyttens friskluftsfilter, Se 6.9.10 på sida 68.
41. Kontroll av ackumulatorerna, Se 6.9.11 på sida 68.
42. Kontroll av generatorns kablar, Se 6.10.1 på sida 69.
43. Kontroll av startmotorns kablar, Se 6.10.2 på sida 69.
44. Rengöring av kylsystem och byte av kylarvätska, Se 6.11.1 på sida 69.

Serviceintervall
ÅR
(drifttimmar)
10 50 250 500 1000 2000 2 år
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(O) X
X
X
X
X
X
X
X
X
(O)
(O)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Obs!
►
►
►
►
►
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10-timmarsunderhållet ska utföras varje dag innan motorn startas.
50-timmarsunderhållet ska utföras minst en gång i veckan.
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1 000-timmarsunderhållet ska utföras minst en gång per år.
Underhållsåtgärderna med intervallet 2 år ska utföras vartannat år
oberoende av antalet drifttimmar.
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Underhållsarbeten märkta med (O) görs för första gången efter 50
drifttimmar och därefter enligt det vanliga schemat (x-märkning).

Ovan angivna serviceintervall baserar sig på normal användning. Om
arbetet sker i svåra förhållanden ska serviceintervallet förkortas i
motsvarande grad.

50

06 Underhåll

Ver. 27102014

LM 686

Manual

6.3.1 Underhållspunkter i motorrummet
Bildens referensnummer hänvisar till numreringen i servicetabellen.
Bild59.

1. Oljesticka
2. Kylsystemets expansionskärl.
6. Kontroll av hydrauloljan.
14. Tömning av bränslefiltrets vattenavskiljare.
15. Rengöring av motorns luftfilter.
17. Kontroll av fläktremmens spänning.
21. Byte av motorolja och filter.
22. Byte av luftfilter.
28. Byte av bränslefilter.
36. Byte av motorns luftfilter och skyddselement,
42. Kontroll av generatorns elledningar.
43. Kontroll av startmotorns elledningar.
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6.3.2 Alla underhållsobjekt
Bildens referensnummer hänvisar till numreringen i servicetabellen.
Bild60.

Tabell: 45

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

24. Smörjning av ledaxlarnas kors,
25. Smörjning av ledaxlarnas stödlager,
26. Smörjning av bakaxelns lutningsled,
27. Kontroll av oljemängden i differentialerna,
28. Byte av bränslefilter.
29. Kontroll av läckage, åtdragning av kopplingar och
anslutningar
7. Smörjning av lyft- och stabiliseringscylindrarnas leder 30. Byte av hydrauloljans returfilter
8. Smörjning av lastararmarnas och det bakmonterade 31. Oljebyte för differentialväxlar och mellanstycke
lyftredskapets leder
9. Smörjning av skopcylindrarnas och mellanstagens
32. Oljebyte på hjulnav
kulleder
10. Smörjning av mellanstångens leder
33. Byte av körhydraulikens filter
11. Smörjning av styrcylinderns kulleder
34. Rengöring av bränsletank,
12. Smörjning av ramleden,
35. Kontroll av bromsarnas funktion,
13. Rengöring av hyttens luftfilter
36. Byte av motorns luftfilter och skyddselement,
14. Tömning av bränslefiltrets vattenavskiljare
37. Mätning och justering av körhydraulikens tryck
15. Rengöring av motorns luftfilter
38. Mätning och justering av arbetshydraulikens tryck
16. Rengöring av kylarens/kondensorns celler
39. Rengöring av hydrauloljetankar och oljebyte
17. Kontroll av generatorremmens förspänning
40. Byte av styrhyttens friskluftsfilter
18. Kontroll av hjulbultarnas åtdragning
41. Kontroll av batteri
19. Kontroll av bromspedalens frispel,
42. Kontroll av generatorns kablar
20. Kontroll av trycket i tryckackumulatorn.
43. Kontroll av startmotorns kablar
21. Byte av motorolja och filter
44. Rengöring av kylsystem och byte av kylarvätska
22. Byte av motorns luftfilter
23. Kontroll av oljemängden i hjulnavarna,
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Kontroll av motoroljans mängd
Kontroll av kylarvätska
Kontroll av däcktryck
Kontroll av eventuella vätskeläckage,
Kontroll av spolarvätska,
Kontroll av hydraulolja
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6.4 Smörjmedelsrekommendationer och -volymer
Tabell: 45

Smörjpunkt

Volym

Bränsletank

95 l

Kylsystem

18 l

Motorolja

11 l

Hydraulolja

160 l

Rekommenderad
kvalitet
DIN EN590
Dieselolja *

ISO-VG46
DIN 51524
del 1 DIN 51502
API GL5-LS
API GL5-LS

4 x 0,75 l
3,8 l

Smörjpunkter

Anmärkningar

DIN EN 590
Dieselolja

Använd sommar- eller
vinterkvalitet enligt
temperatur
Använd aldrig enbart
vatten
Använd 5W/30 vid
temperaturer lägre än -15
°C

Vatten/glykol 50/50 Vatten/glykol
%
50/50%
10W/40
ACEA Q8 T905 10W/40
6

Bakaxelns differentialväxlar 7,5 l
Framaxelns differentialväxlar 7 l
Hjulnav (4 st.)
Spolarvätska

Första påfyllning

Castrol AWH 46
Castrol LS-90
Castrol LS-90

Oljan ska ha lämpliga
tillsatser för
oljebadsbromsarna.

API GL5-LS
Castrol LS-90
Vatten/spolarvätska Vatten/spolarvätska Använd aldrig enbart
50/50 %
50/50 %
vatten
Molybdensulfidfett Castrol MS1 Grease

* Se ”bränslekvaliteter”; Se 5.2.2 på sida 32.

6.5 10-timmarsunderhåll
Utför följande underhållsåtgärder dagligen innan du startar motorn.

6.5.1 Kontroll av motorolja (1)
Bild61.

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

Info!
Oljan som fylls på ska vara av samma kvalitet som den olja som redan
finns i motorn.
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6.5.2 Kontroll av spolarvätska (2)
Bild62.

När kylarvätskan är kall ska dess yta ligga mellan MIN- och MAX-strecken.
Tillsätt rent vatten efter behov. Kom ihåg att regelbundet kontrollera
kylarvätskans köldtålighet.

6.5.3 Kontroll av däcktryck (3)
Under normalförhållanden ska däcktrycket ligga på 3,4 bar.
Bild63.

1. Tryckmätare
Beroende på maskinens användning och förhållandena kan däcktrycket dock
varieras. Tillåtna värden 1,2 – 3,75 bar.

6.5.4 Kontroll av eventuella vätskeläckage (4)
Dagligen okulärt.
Kontrollera vid periodiskt underhåll att alla slangar och pluggar är täta. Om du
upptäcker läckage reparerar du dem innan du startar maskinen.

Kontrollera:
►
►
►

I motorrummet
Under maskinen.
Hydraulikanordningarna o.s.v.

anslutningar på vätskeslangar och hydraulslangar, kylare/kondensor,
avtappnings-/påfyllningspluggar o.s.v.
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6.5.5 Kontroll av spolarvätska,
Behållaren för spolarvätska finns på högra sidan om maskinen vid hytten.
Bild64.

Se till att det alltid finns tillräckligt med spolarvätska i behållaren. Tillsätt
spolarvätska i vattnet. Se till att blandningen är köldbeständig under den kalla
årstiden.

6.5.6 Kontroll av hydraulolja (6)
Mängden hydraulolja kontrolleras vid hydrauloljebehållarens kontrollglas,
placerad bakom motorrummets högra servicelucka. Oljans yta ska synas
genom kontrollglaset.

Vid kontroll av oljenivån ska maskinen stå på vågrätt underlag, alla
redskap ska vara nere och oljan ska vara kall.
Bild65.

A. Kontrollglas
B. Flämtventil-/påfyllningskork

Oljepåfyllning sker via påfyllningsöppningen (B) på oljebehållaren eller
med tryck via avtappningspluggen.
Se till att både oljan och området runt påfyllningsöppningen är rena
innan du fyller på olja.

Info!
Oljan som fylls på ska vara av samma kvalitet som den olja som redan
finns i behållaren.
Hydrauloljebehållarens tryck är 0,35 bar.
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6.5.7 Smörjning (7–12)
Fastän maskinen skulle vara utrustad med centraltrycksmörjning (på bilderna),
ska ledaxlarnas korsleder och gliddelar alltid smörjas (3+1 nipplar) med
smörjpress liksom gångjärnen på alla dörrar och luckor.
Om maskinen inte har centraltrycksmörjning ska alla nipplar smörjas med
smörjpress.

Smörjning med smörjpress:
►
►

Rengör smörjhålen och smörjpressens spets.
Tryck smörjpressens spets lodrätt in i smörjhålet och tryck in lagom mycket
smörjmedel i hålet. Kardanaxlarnas kardanleder ska smörjas så att
smörjmedlet kommer fram under tätningarna på alla led.

Smörj följande punkter:
Bild66.

1. Lyft- och stabiliseringscylindrarnas kulleder (8 nipplar).
2. Lastarmarnas (och bakre lyftanordningens) ledtappar (10 nipplar).
3. Skopcylinderns kulleder (6 nipplar).
4. Mellanspakens och mellanstångens ledtappar (8 nipplar).

Bild67.

1. Styrcylindrarnas (2 st.) kulleder (2+2 nipplar).
2. Smörjnipplarna på ramens vändleder.
3. Smörjning av ledaxlarnas korsleder och gliddelen (3+1 nipplar).

Info!
Smörj även alla andra punkter som är försedda med smörjnipplar, såsom
gångjärn m.m.
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6.6 50-timmarsunderhåll
Dessa underhållsåtgärder ska utföras varje vecka, trots att antalet drifttimmar
understiger 50. I 50-timmarsunderhållet ingår också de åtgärder som hör till
10-timmarsunderhållet.

6.6.1 Rengöring av hyttens luftfilter (13)
Bild68.

►
►
►
►

Öppna fästskruven (2) och luftfiltrets lock (1) på höger sida av styrhytten.
Ta av luftfiltret (3) och rengör det med tryckluft.
Blås inifrån och ut och använd tryckluft varsamt så att filtrets fibrer inte rivs
sönder.
Kontrollera skicket på filtret och dess tätningar. Byt ut skadat filter.

6.6.2 Tömning av bränslefiltrets vattenavskiljare (14)
Bild69.

A. Tömningskran
Ställ ett tätt kärl under bränslefiltret och öppna avtappningskranen som
finns under filtret.
► Stäng kranen när ren (vattenlös) bränsle flödar ut.
► Pumpa bränsle med handpump (C) tills mottrycket i pumpen varslar om att
filtret fyllts med bränsle.
► Starta motorn.
► Avlufta vid behov (motorn startar inte eller går ojämnt) bränslesystemet
genom att lossa på avluftningsskruven (B) och pumpa med handpumpen (C)
tills bränslet som flödar från avluftningsskruven är utan luftbubblor.
Tilläggsanvisningar om avluftning; Se 6.1.6 på sida 46.
► Starta motorn och kontrollera att det inte förekommer något läckage.
►
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6.6.3 Rengöring av motorns luftfilter (15)

Bild70.

Luftfiltret finns bakom serviceluckan i ramens högra bakhörn. Öppna
serviceluckan.
Bild71.

Filtrets delar:

1. Filterkåpa. 2. Skyddselement. 3. Filterelement. 4. Filterkåpans lock.
5. Dammficka.
Underhåll av luftfiltret har stor betydelse för livslängden av moderna
överladdade motorer.
Bild72.

Gör följande:
1. Stanna motorn och ta av luftfiltrets skyddslock genom att lossa fästena (A),
vrida på locket och dra av det (B) och (C).
2. Dra av filterelementet genom att vrida på det (D).
► Kontrollera filterelementet. Om elementet ser bra ut och är i gott skick kan
du rengöra det från löst damm och skräp genom att lätt knacka på det. Om
det är smutsigt eller trasigt ska det absolut bytas ut.

Notera!

Huomaa!

Note!

Om filterelementet är trasigt ska också skyddselementet bytas ut.
I övriga fall ska du kontrollera skyddselementets skick. Rör inte ett
skyddselement som är i gott skick.

►

Info!
Filtertillverkare avråder från att rengöra filterelement med tryckluft
eftersom tryckluften lätt river sönder filterelementets fibrer och förstör
filterelementet utan att man märker det.
Om du absolut vill använda tryckluft ska du använda lågt tryck och rikta
strålen från filtrets insida utåt. Lufttrycket får inte vara högre än 2–3 bar och
du ska inte trycka munstycket fast i filterpappret eller för nära det.
► Kontrollera skicket på filterelementets gummitätningar.
3. Rengör skyddslocket och lockets dammficka (E).
► Montera tillbaka filterelementet och skyddslocket i motsatt ordning.
►

Info!
Skyddselementet ska bytas ut senast när huvudelementet har rengjorts
fem gånger.

Notera!

Huomaa!

Note!

Ha aldrig motorn igång om luftfiltrets skyddselement inte är på plats.
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6.6.4 Rengöring av kylarens/kondensorns celler (16)
Kylarelementen finns bakom motorn. Lossa det bakre gallrets två
skruvar (1) och avlägsna gallret genom att lyfta det från låstapparna (2).

Notera!

Huomaa!

Note!

Använd aldrig trycktvättsaggregat! Cellernas lameller kan skadas.
Rengör cellerna vid behov med lämpligt lösningsmedel och vatten och/eller
med tryckluft.
Cellerna kan vid behov öppnas försiktigt under rengöringen, genom att lossa
fästenas skruvar.

6.6.5 Kontroll av generatorremmen (17)
►

Kontrollera skicket på generatorns flerfårade rem. Om remmen är sliten eller
nedsmutsad med olja, ska du byta ut den.

Den flerfårade remmen är försedd med en automatisk spännanordning.

6.6.6 Kontroll av hjulbultarnas åtdragning (18)
Bild73.

Hjulbultarnas åtdragning ska kontrolleras dagligen under den nya maskinens
första 50 brukstimmar. Spänningsmomentet är 240 Nm och
åtdragningsordningen är numrerad på bilden.
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6.7 250-timmarsunderhåll
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10- och 50-timmarsunderhållet.

6.7.1 Kontroll av bromspedalens frispel (19)
Bild74.

Bromspedalens frispel ska vara ungefär 10 mm. Justera vid behov.

6.7.2 Kontroll av trycket i tryckackumulatorn (20)
Parkera maskinen på ett plant underlag. Lägg inte i parkeringsbromsen.
Stanna motorn och tryck ner bromspedalen så många gånger att
signallampan för bromstrycket tänds.
Pedalen måste tryckas minst fyra gånger innan lampan tänds.

►
►

6.7.3 Byte av motorolja och filter (21)
• Byt oljefilter alltid när du byter motorolja.
• Byt maskinens motorolja och oljefilter efter de 50 första
drifttimmarna.
• Gör nästa oljebyte och byte av oljefilter efter 250 drifttimmar.
Byte av motorolja och filter:
►
►
►

Stäng av motorn och vänta tills motorn har svalnat något.
Placera ett fat under motorn och avlägsna oljetrågets avtappningsplugg (A).
Öppna motorrummets högra servicelucka (B) och placera fatet under
oljefiltret (C).
Bild75.

►
►
►
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►

När all olja runnit ut ska du sätta tillbaka avtappningspluggen och dra åt den.
Bild76.

►
►
►
►
►

Fyll på motorolja enligt typrekommendationen i påfyllningsöppningen (2).
Kontrollera mängd och kvalitet i de tekniska specifikationerna.
Kontrollera oljenivån med mätstickan (1)
Starta motorn och låt den gå på tomgång ungefär en minut.
Stäng av motorn och kontrollera oljenivån på nytt med mätstickan (1).
Tillsätt olja vid behov.

Info!
Du kan spara tid genom att först öppna avtappningspluggen så oljan
rinner ut, sedan byta oljefiltret och sedan slutföra oljebytet.

6.7.4 Byte av motorns luftfilter (22)
Bild77.

1.
2.
3.
4.
5.

Filterkåpa
Skyddselement
Filterelement
Filterkåpans lock
Dammficka

Bild78.

Gör följande:
1.
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2. Dra av filterelementet (3) genom att vrida på det.
► Kontrollera skicket på kåpan och filterelementets gummitätningar. Byt ut
dem vid behov.
3. Rengör skyddslocket (4) och lockets dammficka (5).
► Kontrollera skyddselementet (2). Byt ut det om det är dammigt eller skadat.
Om filterelementet är snyggt och i gott skick ska du inte ta loss det.
4. Montera tillbaka filterelementet och skyddslocket i motsatt ordning.

Info!
Skyddselementet ska bytas ut senast när filterelementet har rengjorts
fem gånger.

Notera!

Huomaa!

Note!

Ha aldrig motorn igång när luftfiltrets element inte är på plats.

6.7.5 Kontroll av oljemängden i hjulnavarna (23)
►
►

Parkera maskinen på ett plant och jämnt underlag.
Lyft upp hjulet så mycket att du kan snurra på det.
Bild79.

►
►
►
►

Rotera hjulet tills kontrollöppningen (A) är i horisontell nivå med navet.
Öppna kontrollöppningens plugg (A) och kontrollera att oljenivån når
öppningens nedre kant. Fyll vid behov på rekommendationsenlig olja.
Sätt i pluggen och spänn den omsorgsfullt.
Kontrollera oljemängden i alla hjulnav på samma sätt.

6.7.6 Smörjning av ledaxlarnas kors (24)
Smörj korslederna (bild 586.04401 punkterna A)

6.7.7 Smörjning av ledaxlarnas stödlager (25)
Smörj stödlagret (bild 586.04401 punkt B)

62

06 Underhåll

Ver. 27102014

LM 686

Manual

6.7.8 Smörjning av bakaxelns lutningsled (26)
Smörj lutningslederna (bild 586.04401 punkterna C)
Bild80.

6.7.9 Kontroll av differentialens och mellanstyckets oljemängd (27)
►

Parkera maskinen på ett plant och jämnt underlag.
Bild81.

Bild82.
►

►
►

Ver. 27102014
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6.7.10 Byte av bränslefilter (28)
Bild83.

A. Bränslefilter
► Parkera maskinen på ett plant och hårt underlag och stanna motorn.
► Ställ ett kärl under bränslefiltret och ta av filtret med filternyckel.
► Stryk lite ren dieselbränsle på det nya filtrets tätning och montera filtret. Dra
åt filtret för hand. Dra inte åt för hårt, det skadar filtret.
► Avsluta med att lufta bränslesystemet.

6.7.11 Kontroll av läckage (29)
Bild84.

Kontrollera maskinen och maskinens alla rör, slangar och kopplingar efter
läckage.
► Spänn lösa slangklämmor och byt ut alla skadade delar.
Kontakta märkesverkstaden om du hittar läckage i hydraulsystemets pumpar
eller motorer. Också läckage i axlarna eller motorn kräver att man kallar in
märkesverkstaden.
►
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6.8 500-timmarsunderhåll
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250-timmarsunderhållet.

6.8.1 Byte av hydrauloljans returfilter (30)
Bild85.

Hydraulikens returfilter avlägsnar smuts från oljan som återvänder till
arbetshydraulikens behållare.
► Parkera maskinen på ett plant och hårt underlag. Sänk ner alla
arbetsredskap, koppla på handbromsen och hindra maskinen att röra sig.

• Hydraulikens returfilter finns bakom motorrummets vänstra
servicelucka.
Bild86.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lossa fästskruvarna (A).
Vänd locket (B) medsols och lyft upp locket och filterelementet.
Avlägsna det gamla filterelementet.
Rengör delarna och tätningsytorna.
Montera ett nytt filterelement och O-ringtätning.
Montera tillbaka filterelementet och locket.
Starta motorn och kontrollera att det inte finns några läckage.

6.9 1000-timmarsunderhåll
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 500-, 250-, 50- och 10timmarsunderhållet.

6.9.1 Oljebyte för differentialväxlar och mellanstycke (31)
►

►

Parkera maskinen på ett plant och hårt underlag. Sänk ner alla
arbetsredskap, koppla på handbromsen och hindra maskinen från att röra
sig.
Öppna påfyllnings-/kontrollpluggarna 1/2 och 3. Öppna
avtappningspluggarna 4/5/6 och låt oljan rinna i faten.
Bild87.

►
►
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6.9.2 Oljebyte på hjulnav (32)
►
►

Parkera maskinen på ett plant och hårt underlag.
Lyft upp hjulet så mycket att du kan snurra på det.
Bild88.

►
►
►
►
►

Sväng kontroll-/avtappnings-/påfyllningsöppningen neråt (A)
Öppna pluggen och låt oljan rinna i fatet.
När all olja har runnit i fatet, sväng öppningen till navets horisontella nivå (B)
Fyll på navet med rekommendationsenlig olja till öppningens nedre kant och
stäng pluggen omsorgsfullt.
Utför samma åtgärd för alla nav.

6.9.3 Byte av körhydraulikens tryckfilter (33)
Körhydraulikens tryckfilter finns på motorns framsida i anslutning till
hydraulpumparna.
► Parkera maskinen på ett jämnt och hårt underlag och placera ett fat under
filtret.
► Avlägsna ackumulatorernas skyddsluckor (A).
Bild89.

►
►

Lösgör filtrets hölje (B) och avlägsna filterelementet.
Tvätta höljet i dieselbränsle, placera ett nytt element i höljet och montera
filterhöljet på sin plats.

Info!
Hydrauloljan byts vanligtvis ut i samband med filterbyte, Se 6.9.9 på sida
67.
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6.9.4 Rengöring av bränsletank (34)
Kondenserat vatten i bränsletanken avlägsnas via tankens bottenplugg.
Behållaren finns framför styrhytten mellan de främre lastarmarna.
► Ställ ett kärl under tanken och ta av pluggen. Stäng pluggen när bränslet som
flödar ut är rent.
Det är bäst att utföra åtgärden när behållaren innehåller lite bränsle.

6.9.5 Kontroll av bromsarnas funktion (35)
Kontrollera färd- och parkeringsbromsens funktion. Maskinen ska stå tryggt på
plats i en sluttning som lutar 20 procent när parkeringsbromsen är ilagd.

6.9.6 Byte av motorns luftfilter och skyddselement (36)
Bild90.

1. Kåpa 2. Skyddselement 3. Filterelement 4. Lock 5. Dammficka
► Stanna motorn och ta av luftfiltrets skyddslock (4).
► Ta av filter- och skyddselementet (3 och 2) och rengör filterkåpans (1) insida
med en torr duk som inte luddar.
► Rengör dammfickan (4) och filterkåpans lock (5).
► Montera ett nytt skyddselement (2) och filterelement (3).
► Stäng luftfiltrets skyddslock.

Notera!

Huomaa!

Note!

Ha aldrig motorn igång när luftfiltrets element inte är på plats.

6.9.7 Mätning och justering av körhydraulikens tryck (37)
Lämna maskinen till en märkesverkstad för mätning och justering av
körhydraulikens tryck.

6.9.8 Mätning och justering av arbetshydraulikens tryck (38)
Lämna maskinen till en märkesverkstad för mätning och justering av
arbetshydraulikens tryck.

6.9.9 Rengöring av hydrauloljetankar och oljebyte (39)
Systemets och oljans renhet är den viktigaste faktorn för hydrauliksystemets
funktion. Kompromissa aldrig med renheten när det gäller arbeten med
hydrauliken.
Bild91.

1. Ställ kärl under hydrauloljebehållarnas avtappningspluggar (A).
2. Öppna avtappningspluggarna och låt all olja rinna ut.
3. Stäng avtappningspluggarna och dra åt dem omsorgsfullt.
4. Öppna serviceluckan till höger i motorrummet och hydraulbehållarens
flämtventilkork (B) och fyll på rekommendationsenlig olja i
påfyllningsöppningen tills oljenivån syns i kontrollglaset (C).
Ver. 27102014
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Stäng flämtventilkorken (B).
Starta motorn och låt den gå några minuter.
Stanna motorn och kontrollera oljenivån, fyll på olja vid behov.
Starta motorn och kontrollera att alla pluggar och kopplingar är täta.

6.9.10 Byte av styrhyttens friskluftsfilter (40)
Bild92.

►
►
►

Öppna luckan (1) under högra sidofönstret genom att lossa på fästskruven
(2).
Ta av filtret (3) och kassera det i enlighet med gällande föreskrifter.
Montera ett nytt filter och stäng luckan.

6.9.11 Kontroll av ackumulatorerna (41)
Bild93.

Ackumulatorerna (2 st.) finns framför maskinens bakre ram under
serviceluckorna (A och B).
Ackumulatorerna är underhållsfria och kräver ingen särskild service.
► Skruva loss serviceluckornas tre fästskruvar (3+3 st.) och lyft bort
serviceluckorna.
► Försäkra dig ändå om att ackumulatorkablarna är ordentligt fast och att
kabelskorna och ackumulatorernas höljen är rena.
► Försäkra dig om att ackumulatorerna är stadigt fästa.
► Stäng serviceluckorna.

Info!
Med huvudströmbrytaren kan man koppla bort all strömtillförsel från
ackumulatorn till maskinen.
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6.10 2 000-timmarsunderhåll
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 1 000-, 500-, 250-, 50- och 10timmarsunderhållet.

6.10.1 Kontroll av generatorns kablar (42)
Kontrollera skicket på samtliga kabelanslutningar på generatorn. Rengör
oxiderade anslutningar och dra åt lösa anslutningar. Byt ut skadade
anslutningar.
Bild94.

6.10.2 Kontroll av startmotorns kablar (43)
Startmotorn finns på motorns högra sida i svänghjulets ända.
Kontrollera skicket på samtliga kabelanslutningar på startmotorn. Rengör
oxiderade anslutningar och dra åt lösa anslutningar. Byt ut skadade
anslutningar.

6.10.3 Kontroll och rengöring av munstycket (44)
Lämna maskinen till en märkesverkstad för underhåll av insprutare och kontroll
av öppningstrycket.

6.11 2-årsunderhåll
6.11.1 Rengöring av kylarsystemet och byte av kylarvätska (45)
1. Ställ ett tillräckligt stort kärl under motorns nedre vattenslang.
2. Ta av expansionskärlets kork och lösgör den nedre vattenslangen från
motorn.
3. Låt kylarvätskan rinna ut i kärlet och montera slangen.
4. Fyll kylsystemet med en blandning av rent vatten och
kylarrengöringsmedel. Följ blandningsanvisningarna på rengöringsmedlets
förpackning.
5. Starta motorn och låt den gå på tomgång ungefär tjugo minuter.
6. Stanna motorn och tappa ut lösningen via den nedre vattenslangen.
7. Montera den nedre vattenslangen (använd en ny slangklämmare) och fyll
på kylarsystemet med kylarvätska.
8. Starta motorn och låt den gå ungefär fem minuter.
9. Kontrollera kylarvätskans nivå och fyll på kylarvätska vid behov.
10. Försäkra dig om att det inte förekommer något läckage.
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6.12 Säkringar och reläer
Maskinens säkringar och reläer finns i elcentralen som finns under
dokumentfacket.
Säkringarna är av typen MIKRO-säkringar.
Bild95.

Tabell: 46

Nr

Krets

Storlek Nr

1
2
3
4

Vänster parkerings-/mätarljus
Höger parkeringsljus
Vänster halvljus
Höger halvljus

3A
3A
7,5 A
7,5 A

24
25
26
27

5
6
7
8
9
10
11
12

Helljus
Arbetsbelysning, fram
Arbetsstrålkastare, bak
Blinkrar
Hyttens värme-/fläktjustering
Används inte
Takblinker/strömuttag
Safematic/bromsljus/hyttbelysning/
radions styrström (15)
Varningsblinkrar
Motorrummets belysning
Signallampor
Lås/val av körprogram.
Parkeringsbroms
Körtransmission
Förstyrningens huvudström
Frontdosa/snabbkopplingar/
lastararmarnas flytläge och fjädring
Motorns stopp (15)
Vindrutetorkare/-spolare/ljudsignal
Bakrutetorkare/-spolare

10 A
20 A
20 A
15 A
10 A

28
29
30
31
32

10 A
10 A

33
34

Storle
k
Sätes-/spegelvärmare
15 A
Fläkt/ventilation
20 A
Strömlås/glödningens styrström
10 A
Bakmonterat lyftredskap/framväxl. vent./ 15 A
bakcyl. hydr./bakarbetsreds. el
Varvtalsmätare (30)
7,5 A
Pa-/värme-/varvtalsmätare (15)
7,5 A
Radions minne
7,5 A
Används inte
Används inte
RELÄER
Styrrelä för flytläge
K15
Aktiveringsrelä för centrallarm
K13

10 A
7,5 A
3A
7,5 A
15 A
10 A
15 A
15 A

35
36
37
38
39
40
41
42

Startspärrens relä
El för frontredskap (tryckknapp)
El för frontredskap (vippströmbrytare)
Förstyrning
Motorhydraulikens sänkning
Huvudströmsrelä
Körsystemets relä
Relä för strömavbrott för förstyrningen

K3
K1.4
K1.3
K1.2
K1.1
K2

20 A
10 A
3A

43
44
45

Backningsljus
Duggregnsrelä
Relä för flytläge

K1.6
K5
K9

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Krets

K7

Använd enbart säkringar med i tabellen angiven strömstyrka!
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I motorrummets elcentral finns följande säkringar:
huvudström 80A, start 50A, glödning 50A (MAXI-säkringar). Se motorrummets
högra servicelucka; Se 3.5 på sida 16.och i samband med
huvudströmbrytaren…
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6.13 Förvaring av maskinen
6.13.1 Förvaring som varar mindre än två månader
Speciella åtgärder krävs inte, om:

•
•
•
•
•

maskinen har underhållits regelbundet
maskinen är ren
kylarvätskan är tillräckligt köldtålig för den rådande temperaturen
bränsletanken är full
batterierna förvaras på rätt sätt.

6.13.2 Vid förvaring som varar över två månader
Vidta följande åtgärder om maskinen står oanvänd i över två månader:
► Rengör maskinen både in- och utvändigt och gör en universalsmörjning.
► Kör motorn till normal temperatur och kör en stund med maskinen.
► Byt motorolja och filter.
► Öppna bränslefiltrets kran och låt vatten och avsats rinna ut. Stäng kranen.
► Rengör och fyll bränsletanken med rent dieselbränsle som passar för den
rådande temperaturen. Låt motorn gå ca 5 minuter.
► Rengör motorns luftrenare invändigt samt elementet.
► Töm och skölj kylsystemet samt fyll på köldtålig kylarvätska av
rekommenderad kvalitet.
► Försäkra dig om att ackumulatorerna är fulladdade. Avlägsna
ackumulatorerna från maskinen om den förvaras i ett kallt utrymme.
Kontrollera batteriernas laddning med 30 dagars mellanrum.
► Förvara maskinen i ett torrt och varmt utrymme skyddat mot ljus. Lyft upp
maskinen från marken, använd godkända stöd.
► Smörj alla synliga kolvstänger på cylindrar med fett för att förhindra
korrosion.

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

Kontrollera att batterierna är fulladdade.
Kontrollera olje- och vätskenivåer samt däcktryck.
Gör en universalsmörjning.
Lufta bränslesystemet vid behov.
Starta motorn men låt inte varvtalet överstiga 1 000 r/min.
Kör en provrunda för att säkerställa att all utrustning fungerar klanderfritt.

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

Kontrollera däcktryck.
Ta bort presenningar och sänk maskinen till marken.
Öppna bränslefiltrets kran och låt vatten och avsats rinna ut. Stäng kranen.
Kontrollera motoroljans nivå.
Kontrollera kylarvätskans nivå.
Kontrollera att batterierna är fulladdade.
Anslut batterikablarna och dra åt ordentligt.
Kontrollera hydrauloljans nivå.
Kontrollera kilremmens skick och åtstramning.
Starta motorn men låt inte varvtalet överstiga 1 000 r/min.
Säkerställ att alla skydd och luckor är på plats och ordentligt fästa.

Varning!

Varoitus!

Warning!

Före start av motorn, kontrollera att alla manövreringsdon är i friläge
och parkeringsbromsen på.
Använd inte motorn i slutna utrymmen. En tillräcklig ventilation är ett
krav i alla situationer.
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7.0 TEKNISK SPECIFIKATION
7.1 Dimensioner
Tabell 47:

DIMENSIONER
Längd, bakre lyftredskap
Bredd (med 405/70 R24-däck)
Höjd
Axelavstånd
Svängradie, yttre
Markfrigång

[mm]
5 290 mm
1960
2 415 mm
2 450 mm
3 970 mm
355 mm

VIKTER
Egenvikt
Framaxelvikt
Bakaxelvikt
Maximal tillåten framaxelvikt
Maximal tillåten bakaxelvikt

[kg]
5 800 kg
2 400 kg
3 400 kg
8 500 kg
8 500 kg

7.1.1 Motor, allmänt
Modell VM Motori R7 565 IE3, Diesel
Cylinderdiameter:
94 mm
Slaglängd:
107 mm
Antal cylindrar:
6 st.
Slagvolym
Nominell effekt:
Högsta vridmoment:
Tomgång:
Vikt

4 455 cm2
115 kW (156 hk) 2600 r/min
500 Nm (1 400 r/min)
800 ± 50 r/min
335 kg (torr)

7.1.2 Motorns smörjsystem
Kugghjulspump och utbytbart huvudflödesfilter.
Oljefilter:
Papper
Lägsta oljetryck:
1,4–1,8 bar

7.1.3 Bränslesystem
Bränslesystem:
Common Rail
Bränsle
Diesel*
* Uppvärmningsolja får inte användas som bränsle.

7.1.4 Kylsystem
Termostatstyrt övertryckssystem.

7.1.5 Körhydraulik
Slutet, lastavkännande system med elstyrd riktningsomkastning.
Belastningsautomatik som övervakar motorfunktionerna.
Steglöst hastighetsområde:0–40 km/h.
Körpump:
Axialkolvpump med justerbar volym
Körmotor:
Axialkolvmotor med justerbar volym
Pumpkapacitet:
195 l/min
Arbetstryck:
420 bar
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7.1.6 Arbetshydraulik

Lastavkännande LS-system
Pump:
axialkolvpump med justerbar volym
Ventilsystem:
5/6-dornig (beroende på modell), elstyrd
Pumpkapacitet:
195 l/min
Maximalt tryck:
200 bar

7.1.7 Styrhydraulik
Hydrostatisk midjestyrning. Oljeflödet för styrsystemet leds via
prioriteringsventil från arbetshydraulikens krets.
Styrcylindrar:
2 st.

7.1.8 Övriga hydraulikkomponenter
Hydrauloljans kondenser finns i samband med motorns kylare.
Oljemängd:
ca 160 l

7.1.9 Bromsar
Inbyggda våta flerskivsbromsar vid fram- och bakaxeln.
Parkeringsbromsen verkar på framaxeln.
I normal användning fungerar den hydrostatiska transmissionen som
broms.

7.1.10 Axlar
Ofjädrad stel axel framme.
Ofjädrad ledad axel bak.

7.1.11 Däck
Standarddäck:
420/65 R24
Däcktryck:
- Lägsta tillåtna:
1,2 bar
- Högsta tillåtna:
3,75
Däcktrycket kan variera beroende på maskinens användning. 3,4 bar kan
användas som universaltryck både fram och bak, om inget annat nämns
i samband med arbetsredskapet.

7.1.12 Elsystem
Spänning:
Växelströmsgenerator
Jordning:
Körglödlampa:
Parkeringsljusglödlampa:
Bromsens glödlampa:
Motorrummets glödlampa:

12 V
110 A
Negativ
H7/12V/55W
T4W/12V/4W
P21W/12V/21W
C5W/12V/5W

7.1.13

2,2 kW
2 x 12 V, 75 Ah
Se; 5.12 på sida; 62
H3/12V/55W
P21W/12V/21W
H3/12V/55W
C10W/12V/10W

Luftkonditionering (extra utrustning)
Köldmedium:
Påfyllningsmängd:
Kompressorolja:
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Startmotor:
Ackumulatorer:
Säkringar:
Arbetsljusglödlampa:
Blinkerns glödlampa:
Varningsljusets glödlampa:
Styrhyttens inre belysning,
glödlampa:

R 134
1,2 kg
Seltec olja

ZXL100 PAG Oil
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8.0 Felsökning och reparation vid störningar
I det följande finns några anvisningar för eventuella problemsituationer.
Listan är endast riktgivande och bör inte anses som en fullständig
felsökningstabell.
Om felet inte kan åtgärdas med hjälp av anvisningarna nedan,
rekommenderar vi att du kontaktar märkesverkstaden.
Kom ihåg att alltid kontrollera säkringar, oljenivåer och filtrens kondition
innan du kontaktar märkesverkstaden eller vidtar reparationsåtgärder.

8.1 Problem, orsak, åtgärd
Tabell 48:

Problem
Motorn startar inte eller är
svårstartad.

Orsak
Slut på bränsle eller bränsle av fel
kvalitet?
Luft eller vatten i bränslesystemet?

Oljan har för hög viskositet?
Tomt batteri?
Säkring 21 eller 26 utbränd?
Lite bränsle?
Stockat luftfilter?
Låg motoreffekt.
Stockat bränslefilter?
Motorn stannar.
Slut på bränsle?
Avvikande färg på avgaser.
Bränsle av dålig kvalitet?
För mycket olja i motorn?
För lite kylarvätska?
Kylribborna igensatta?
Kylarvätskans temperatur är för Smuts i kylarvätskan?
För hög belastning?
hög.
Bränsle av dålig kvalitet?
Maskinen rör sig inte i önskad För låg oljenivå i körhydrauliken?
Körhydraulikens filter stockat?
hastighet.
Maskinen rör sig inte alls.
Säkring nr 18 utbränd?
Maskinen rör sig varken framåt Fel i avbrytare för val av körriktning?
eller bakåt.
Körprogram kan inte bytas.
Lastararmarna rör sig inte.
Flytläge ur funktion.
Bakmonterat lyftredskap ur
funktion.
Cylinderhydrauliken fram ur
funktion.

Säkring nr 16 utbränd?
Säkring nr 19 utbränd?
Säkring nr 20 utbränd?
Säkring nr 27 utbränd?

Cylinderhydrauliken bak ur
funktion.

Säkring nr 27 utbränd?

Ver. 27102014

Fel i avbrytare för spänning till
arbetsredskap.

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

Kom ihåg att anteckna utförda underhållsåtgärder på rätt ställe i
serviceprotokollet.
I tabellerna
Drifttiderna som anges under periodiskt underhåll i detta
Serviceprotokoll är maskinens drifttidsmätares ställning vid angiven
tidpunkt.
Utför också 10- och 50-timmarsunderhållet och 2-årsunderhållet i rätt
tid.

Notera!

Huomaa!

Note!

Garantin slutar att gälla om underhållet maskinen inte underhålls
korrekt och i rätt tid.
Tabell för underhållsobjekt vid periodiska underhåll, Se; 6.3 på sida; 49
Kopiera tabellen, anteckna utförda underhållsobjekt. Ge kunden en
kopia eller bifoga tabellen till maskinens papper.
Tabell 49:

10-timmarsunderhållet/dagliga kontroller och smörjning
Utför 10-timmarsunderhållet/kontrollerna dagligen och vid varje periodiskt underhåll!
Kontroller och smörjningar som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Genom att göra de dagliga kontrollerna och smörjningarna regelbundet säkerställer du att maskinen fungerar
effektivt under en lång tid.
Tabell 50:

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

Underhåll utfört

Gör dessa underhållsåtgärder var 50:e timme eller minst en gång
Datum:
i veckan i samband med åtgärderna som ingår i 10timmarsunderhållet.
Mätarställning
Montör:
Utför 10- och 50-timmarsunderhållet och de underhållsåtgärder
som är märkta med O i spalten för 50-timmarsunderhållet när
drifttidsmätaren anger att maskinen använts i 50 timmar.
Stämpel:
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Denna service har stor betydelse för maskinens
funktionssäkerhet.
Tabell 51:

Drifttidsmätarens ställning: 250 timmar

Underhåll utfört

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

Datum:

Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Stämpel:

Mätarställning
Montör:

OBS!
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
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Tabell 52:

Drifttidsmätarens ställning: 500 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 500 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.

Drifttidsmätarens ställning: 750 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 750 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

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

Drifttidsmätarens ställning: 1000 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
Datum:
använts i 1 000 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50-, 250-, 500- och 1
Mätarställning
000-timmarsunderhållet.
Montör:
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 54:

Drifttidsmätarens ställning: 1250 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 1250 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

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

Drifttidsmätarens ställning: 1500 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 1500 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50-, 250- och 500timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 56:

Drifttidsmätarens ställning: 1750 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 1750 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 57:

Drifttidsmätarens ställning: 2000 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
Datum:
använts i 2000 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50-, 250-, 500-, 1 000
Mätarställning
och 2 000-timmarsunderhållet.
Montör:
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 58:

Drifttidsmätarens ställning: 2 250 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 2 250 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
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Tabell 59:

Drifttidsmätarens ställning: 2 500 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 2 500 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50-, 250- och 500timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 60:

Drifttidsmätarens ställning: 2 750 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 2 750 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 61:

Drifttidsmätarens ställning: 3 000 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
Datum:
använts i 3 000 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50-, 250-, 500- och 1
Mätarställning
000-timmarsunderhållet.
Montör:
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 62:

Drifttidsmätarens ställning: 3 250 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 3 250 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
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Tabell 63:

Drifttidsmätarens ställning: 3 500 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 2 500 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50-, 250- och 500timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 64:

Drifttidsmätarens ställning: 3 750 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 3 750 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 65:

Drifttidsmätarens ställning: 4 000 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
Datum:
använts i 4 000 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50-, 250-, 500- och 1
Mätarställning
000-timmarsunderhållet.
Montör:
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.
OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 66:

Drifttidsmätarens ställning: 4 250 timmar
Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 4 250 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Underhåll utfört
Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
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Tabell 67:

Drifttidsmätarens ställning: 4 500 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 4 500 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50-, 250- och 500timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 68:

Drifttidsmätarens ställning: 4 750 timmar

Underhåll utfört

Utför denna service när drifttidsmätaren anger att maskinen
använts i 4 750 timmar!
Utför samtidigt åtgärderna som hör till 10-, 50- och 250timmarsunderhållet.
Underhållsåtgärderna som ska göras anges i servicetabellen.

Datum:
Mätarställning
Montör:

OBS!
Stämpel:
Genom att utföra det periodiska underhållet och de dagliga
kontrollerna (10-timmarsunderhållet) enligt anvisningarna i rätt
tid säkerställer du att maskinen fungerar effektivt under en lång
tid.
Tabell 69:

Drifttidsmätarens ställning: 5 000 timmar

Underhåll utfört

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

Notera!

Huomaa!

Note!

Notera!

Huomaa!

Note!

Kom ihåg att skölja ur kylsystemet och byta kylarvätska vartannat år
(med 2 års intervall).
Se till att maskinens periodiska underhåll sköts enligt detta
serviceprogram även i fortsättningen. På så sätt säkerställer du att
maskinen fungerar effektivt och länge och har ett bra
återförsäljningsvärde.
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