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1.0 FORORD
Gratulerer med din nye LM Trac flerbruks-kompakttraktor. Denne
maskinen er et resultat av innovativ design og ekspertise fra Oy LAIMU
Ab.
Maskinen er fremstilt fra materialer av høy kvalitet, og komponentene
som brukes er levert av vel ansette produsenter. Strenge
kvalitetsstandarder og kriterier for kvalitetskontroll overholdes i hvert
trinn i design og produksjon.
Denne brukerhåndboken inneholder all informasjon du trenger for å
betjene og vedlikeholde maskinen, i tillegg til anvisninger for sikre
arbeidsmetoder. Brukerhåndboken inneholder også tips for løsing av
eventuelle problemer.
Ved å overholde anvisningene og utføre angitt vedlikeholdsarbeid i
henhold til tidsplanen sikrer du at maskinen fungerer problemfritt og har
lang levetid.
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinstruksene som gjelder drift og
vedlikehold!
Føreren av maskinen må lese og forstå anvisningene i denne
brukerhåndboken før maskinen betjenes. I tillegg må alle som utfører
vedlikeholdsarbeid på maksinen lese og forstå instruksene om
vedlikeholdsarbeid før slikt arbeid påbegynnes.
Brukerhåndboken må til enhver tid være ombord i maskinen. Hvis
brukerhåndboken ikke lenger er leselig eller går tapt, kan du bestille en
ny eller ytterligere håndbøker fra din nærmeste LM Trac-forhandler.
På grunn av vår vedvarende og kontinuerlige produktutvikling tar vi
forbehold om strukturelle og tekniske endringer, som kan gjennomføres
uten forvarsel.
På grunn av dette kan det hende at maskinen ikke til fulle og hele
samsvarer med informasjonen i denne brukerhåndboken.
Din nærmeste LM Trac-forhandler kan gi deg oppdatert informasjon, og
du kan om nødvendig få en ny og oppdatert utgave av håndboken.
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Informasjon!
Kopiering av tekst og bilder fra denne brukerhåndboken, helt eller delvis,
er forbudt.
Vi har vært svært nøye med å sikre at all informasjon i denne
brukerhåndboken er korrekt. Vi er ikke ansvarlige for direkte eller
indirekte skade som følge av eventuelle feil i håndboken.
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1.1 Maskinspesifikasjon og typeskilt
Eier:

Angi informasjonen i radene nedenfor:
____________________________________ _________________________

Adresse:

____________________________________ Tlf: ______________________

Hovedmaskin: Serienummer: ________________________ Modell: __________________
Motor:

Serienummer: ________________________ Modell: __________________

Forhandler:

____________________________________ Tlf: ______________________

Reservedelforhandler: _____________________________ Tlf: ______________________
Serviceforhandler: ________________________________ Tlf: ______________________
Maskinens typeskilt (A) er plassert under døren, på venstre side av
maskinens frontramme.
Figur 1.

Typeskiltet består av:
CE-merke og
maskinens modell, serienummer, produksjonsår, vekt, maks. totalvekt,
maks. akselvekt (foran/bak) og motorkraft.
Motorens typeskilt (B) er plassert på sylinderhodets svinghjulside.
Figur 2.

Motorens typeskilt består av motorens modell og serienummer.
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1.2 Brukerhåndbok
Denne brukerhåndboken består av syv (7) ulike deler:
01 Innledning
– Innholdsfortegnelse
02 Sikkerhet
03 Maskinstruktur
04 Førerhus og kontroller
05 Kjøring og bruk
06 Vedlikehold
07 Tekniske spesifikasjoner
Maskinen LM Trac inneholder det siste innen teknologi, og betjening og
vedlikehold stiller krav til både maskinoperatøren og
vedlikeholdsteknikeren. Ved å lese og forstå informasjonen i denne
brukerhåndboken sikrer du sikker og teknisk korrekt betjening og
vedlikehold av maskinen.
Målet har vært å lage en brukerhåndbok som er så tydelig som mulig, og
alt har blitt gjort for å sikre at informasjonen som fremlegges i
brukerhåndboken er tilstrekkelig og korrekt. Det er likevel slik at på
grunn av ulike driftsforhold og -metoder kan det hende at viktig
informasjon utilsiktet har blitt utelatt eller er feil. Maskinoperatøren må
ta hansyn til dette og gå videre deretter.
Brukerhåndboken omfatter ikke anvisninger for betjening og
vedlikehold av verktøy som kan kobles til maskinen. Operatøren må lese
sikkerhets-, drifts- og vedlikeholdsanvisningene for verktøy som brukes
nøye.

1.3 Sikkerhet og miljøvern
Vi har gjort store anstrengelser for å sikre at maskinen vi har produsert
er miljøvennlig og sikker. Det er likevel utelukkende operatøren som er
ansvarlig for bruk av maskinen med nødvendig respekt for miljø og
sikkerhet.
Les del 02 av denne brukerhåndboken, med tittelen «Sikkerhet», nøye.

1.4 Strukturelle endringer
Eventuelle endringer i maskinens struktur og/eller operativsystem
krever alltid skriftlig tillatelse fra Oy LAIMU Ab. Ellers er garantien
ugyldig.

1.5 Erstatningsansvar for feil og garanti.
Erstatningsansvar for feil / garantien fra Oy LAIMU Ab dekker ikke
skader som beviselig har oppstått som følge av handlinger som ikke
samsvarer med anvisningene i denne burkerhåndboken.
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2.0 SIKKERHET
Alle gjeldende lover, påbud og forskrifter må overholdes når maskinen
betjenes og vedlikeholdes.
Sikkerhets- og driftsinstruksene i brukerhåndboken må følges!
Vedlikeholds- og justeringsinstruksene må overholdes. Overholdelse av
disse sikrer problemfri og trygg drift og lang økonomisk levetid.
Dersom det forekommer feil som du ikke selv kan løse og fjerne, må du
ta kontakt med LM Trac service.
Arbeidet skal umiddelbart stanses dersom det finnes selv den minste
fare for at svikten kan føre til skade eller ødeleggelser på maskinen.

2.1 Merker og symboler

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Varselsskiltet indikerer fare for personskade og/eller alvorlig materiell
skade, og gir veiledning for hvordan slike farer kan fjernes.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Merk-skiltet brukes for å lede din oppmerksomhet mot forhold eller
handlinger som gir veiledning om hvordan du på tryggest og mest
økonomisk måte skal betjene maskinen.

Informasjon!
Info gir deg generell informasjon om overholdelse av offisielle forskrifter i
ulike sammenhenger (avfallshåndtering osv.) og om hvordan du beskytter
maskinen og miljøet under drift og vedlikehold, osv.

2.2 Sikkerhetsanvisninger
Den beste forsikringen mot ulykker er overholdelse av
sikkerhetsanvisningene.
Figur 3.

Les og gjør deg godt kjent med denne delen før du begynner å arbeide
med maskinen. Alle operatører, uavhengig av tidligere erfaring, skal lese
og forstå denne delen før de bruker maskinen. Maskinens eier må
informere operatørene om disse anvisningene. Brukerhåndboken skal
oppbevares på et fast sted.

2.2.1 Før bruk
• Studer maskinen og vær klar over maskinens begrensninger. Les
brukerhåndboken før du starter maskinen.
• Følg alle advarsel- og instruksjonsmerkene du finner på maskinen.
• Maskinen skal ikke betjenes hvis du er påvirket av alkohol, medisin
eller berusende midler. Tretthet kan også være farlig.
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• Kontroller omgivelsene før du arbeider med og installerer
tilleggsutstyr.
• Ikke bruk hengende, slitte eller overdrevent løstsittende klær. Klær kan
henge seg fast i roterende deler og kontroller kan føre til ulykker. Bruk
riktig verneutstyr, dvs. hjelm, vernesko, vernebriller, hørselsvern,
arbeidshansker osv., som påkrevd av arbeidssikkerhetsforskrifter.
• Ikke tillat passasjerer inne i maskinen mens den er i gang.
• Se etter slitasje og riktig justering av mekaniske deler. Skift
umiddelbart ut slitte og ødelagte deler. Kontroller jevnlig at skruer og
muttre er stramme.
• Hold maskinen ren. Oppsamlet jord, fett, støv og gress kan antennes
og føre til ulykker.
• Bruk kun tilleggsutstyr og verktøy som er godkjent av Oy Lai-Mu Ab.
• Før du starter maskinen, må du kontrollere at den har nok drivstoff og
olje, at den er smurt og at alle vedlikeholdsprosedyrer har blitt utført.
• Maskinens struktur må ikke endres. Dette kan føre til uforutsette
sikkerhetsfarer.
• Ikke la uerfarne personer betjene maskinen. Personen som låner ut
maskinen er ansvarlig for mulige skader og ulykker.

2.2.2 Ved drift
• Gå inn i og ut av maskinen på en sikker måte. Bruk alltid håndtak og
trapper. Kontrollene må aldri gripes mens du går inn i maskinen. Hopp
aldri opp i eller ned fra maskinen.
• Maskinen skal un startes og betjenes fra førersetet. Reis deg aldri opp
fra setet mens motoren er i gang.
• Før du starter maskinen, må du kontrollere at alle kontrollene er i
nøytral posisjon eller slått av.
• Motoren må ikke startes ved at startkontaktene kortsluttes. Ikke omgå
tennbryteren, da dette kan føre til at maskinen settes i bevegelse.
• Ikke start motoren i et lukket eller dårlig ventilert område. Eksosgass
er giftig.
• Sørg for at alt sikkerhetsutstyr og luker er på plass. Skift ut ødelagt
eller manglende sikkerhetsutstyr.
• Forhindre at maskinen heller. Juster hastigheten i henhold til aktuelle
forhold og unngå å kjøre i for bratte bakker.
• Hold dører og luker lukket mens du kjører. Ikke styr maskinen fra
usiden av førerhuset.
• Bruk kontrollene på en sikker måte. Trykk forsiktig på akseleratoren for
å unngå at maskinen starter med et rykk.
• Planlegg ruten din, unngå hindere.
• Hold trygg avstand fra groper og bratte bakker. Vær spesielt forsiktig i
regnvær og når du kjører på våte eller isete/glatte overflater.
• Vær oppmerksom på annen trafikk. Se hvor du er på vei, og bruk
taklyset som påkrevd av lokale trafikkregler og forskrifter.
• Husk at maskinens stabilitet endrer seg i henhold til lasten. Sørg for at
lasten er så lav som mulig.
• Når du kjører nedover må du bruke drivverket til å bremse. Unngå å
bruke bremsepedalen til å senke hastigheten.
• Ikke endre kurs eller hastighet når du kjører i bakker.
• Hvis maskinen heller må du ha kontroll over rattet, ikke hopp.
• Følg drifts- og sikkerhetsanvisningene for verktøy.
• Gå aldri inn i området rundt lasteinnretningens styreledd mens
motoren er i gang.
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2.2.3 Etter drift
►
►
►
►
►
►

Parker maskinen på hardt og flatt underlag.
Senk alle verktøy til bakken.
Stans motoren.
Fjern tenningsnøkkelen.
Lås dørene.
Slå på hovedbryteren.

2.3 Ved vedlikehold
• Parker maskinen på hardt og flatt underlag, senk alle verktøy og stans
maskinen.
• Ta hensyn til at det fortsatt kan være trykk i hydraulikksystemet etter
at motoren er stanset.
• Hvis du kobler fra hydraulikkdelene, må du først være sikker på at
oljen er tilstrekkelig avkjølt til at du unngår forbrenning.
• Åpne koblingene forsiktig, slik at oljen ikke slippes ut under trykk.
• Før det utføres vedlikeholdsarbeid på motor, eksosrør, radiator eller
hydraulikk, må maskinen avkjøles helt.
• Maskinen må alltid stanses før det fylles drivstoff. Unngå skvetting og
overfylling.
• Ikke røyk når du fyller bensin eller vedlikeholder batteriene! Sikre at
ingen gnister eller åpne flammer kommer i nærheten av
drivstofftanken eller batteriet. Batteriet avgir brannfarlig gass, spesielt
ved lading.
• Les “Bruk av reservebatteri” under 5.3.4 Bruk av reservebatteri sivu
34. før du bruker reservebatterier iforbindelse med oppstart.
• Ikke plasser metallgjenstander på batteriterminalene.
• Unngå kortslutning og gnister ved å alltid koble fra den negative
batterikabelen først og koble til den positive kabelen først.
• Sørg for at førstehjelpsutstyr og brannslukkingsapparat alltid er
tilgjengelig.
• Ikke åpne radiatoren eller ekspansjonstankens lokk før væsken er helt
avkjølt. Skru av lokket forsiktig og slipp ut trykket sakte.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

En sylskarp hydraulisk oljestråle kan være usynlig og trenge gjennom
klær og hud, med alvorlig skade som resultat.
Bruk aldri hendene til å lete etter lekkasjer. Bruk heller et stykke papp
eller annet materiale. Bruk ansiktsvern og arbeidshansker. Hvis olje
kommer under huden din, må du umiddelbart oppsøke lege. Olje kan
føre til vevsvinn, alvorlig betennelse og allergiske reaksjoner.
• Batteriet og batterisyren inneholder tungmetaller. Batteriene skal
avhendes i henhold til gjeldende forskrifter.
• Overhold alle gjeldende lover og forskrifter ved avhending av olje,
frostvæske, løsemidler, batterier og batterisyre.
• Bruk ansiktsvern og vernebriller til å beskyte øyne og
åndedrettsorganer mot støv og andre partikler.
• Gå aldri under maskinen før du er helt sikker på at den vil forbli i hevet
posisjon. Bruk alltid passende understell eller andre pålitelige
støttesystemer.
• Lås maskinens kobling med låseknast eller -stang før du hever
maskinen med løftestropper (for karosseristyrte maskiner), for
eksempel.
• Ikke løft den rullende bakakselen fra midten (akselutstyrte maskiner).
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• Gå aldri under en hevet gaffel, med mindre den er fastlåst med
vedlikeholdsstativ.

2.4 Merker og skilt
•
•
•
•
•

Følg alle anvisningene på merkene som er festet til maskinen.
Merkene og skiltene skal holdes rene og lesbare.
Rengjør merkene med såpe og vann, og tørk dem med en myk klut.
Skift ut ødelagte og slitte merker med nye.
Hvis du skifter ut komponenter med merker, må du sørge for at et nytt
merke settes på samme sted.
• Fest nye merker på en tørr, ren og fettfri flate. Minste tillatte
temperatur er +10 °C.
Merknader:
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3.0 MASKINSTRUKTUR
Det er avgjørende at du er kjent med maskinens struktur, slik at du kan betjene
og vedlikeholde den på en sikker og effektiv måte. Denne delen omhandler
maskinens struktur, dvs. hovedkomponentenes navn og plassering.
Detaljerte anvisninger for betjening og vedlikehold finner du i avsnittene
Førerhus og kontroller, Kjøring og bruk og Vedlikehold.

3.1 Hovedkomponenter og eksternt utstyr
Figur 4.

1. Førerhus
4. Bakre løfter
7. Drivstofftank
10. Arbeidslys

2. Blinkende varsellys
5. Luftfilter
8. Hovedbryter
11. Frontlykter

3. Motor og hydrauliske pumper
6. Ekstra strømuttak og motorhydraulikk
9. Sidespeil
12. Fremre løfter
Figur 5.

1. Bakre arbeidslys

2. Sidespeil

3. Førerhusets friskluftfilter

4. Ekspansjonstank for kjølesystem

5. Batteri

6. Baklys

7. Uttak for motorblokkvarmer

8. Tilhengeruttak

9. Taueutstyr

Ver. 27102014
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3.1.1 Fremre løfter
Figur 6.

1. Skjesylindere
4. Løftesylindere
7. Hurtigfesteinnretning

2. Elektrisk kontakt
5. Gaffelstøtter
8. Hydrauliske koblinger

3. Stabiliseringsylindere
6. Løftegafler

Hurtigfesteinnretning
Figur 7.

1. Låsesylinder for verktøyfestebolter
3. Verktøy
4. Verktøyshylle

12
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3.2 Førerhuset fra innsiden
Figur 8.

1. Ventiler
4. Instrumentpanel
7. Funksjonsbryterpanel
10. Varmeapparat og
luftkondisjonering
13. Maskinhydraulikkontroll
16. Gasspedal

2. Lysbryterpanel
5. Ratt
8. Tenningsbryter
11. Gaffelens styrespak

3. Flerfunksjonsbryter
6. Indikatorpanel
9. Stikkontakt
12. Førerhusets ventilasjonsdør

14. Motorhydraulikkbrytere
17. Bremsepedal

15. Sete
18. Krypepedal
Figur 9.

A. Setejusteringer
B. Dokumentholder med elektrisk brytertavle, sikringer og reléer under.
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3.3 Hydraulikkoblinger (avhengig av masinens utstyr)
Foran
Figur 10.

A = Sylinderhydraulikk
1. ½” nippel, hurtigkoblig for sylinderhydraulikk
(nippel = hann)
2. ½” nippel (hurtigkobling for sylinderhydraulikk)
3. ½” ramme (hurtigkobling for sylinderhydraulikk)
4. ½” ramme (hurtigkobling for sylinderhydraulikk)

B = Motorhydraulikk
5. Strømuttak for verktøy
6. ½” nippel (hurtigkobling for tankline)
7. 1” nippel (hurtigkobling for motorhydraulikk)
8. 1” ramme (hurtigkobling for motorhydraulikk)

Bakre venstre
Motorhydraulikkoblinger (avhengig av maskinens utstyr):
Figur 11.

1. 1” nippel
2. Elektrisk kontakt, bak.
3. 1” ramme
Et verktøy installert bak eller på panseret kan få strøm fra den elektriske
kontrakten (1).
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Bakre høyre
Hurtigkoblinger for sylinderhydraulikk (avhengig av maskinens utstyr):
Figur 12.

1. Hurtigkoblinger for sylinderhydraulikk
½” ramme
½” nippel

3.4 Batteri, hovedbryter, drivstofftank
Batteriet er plassert bak på maskinen, se 3.1 på side 11., bak serviceluken (A).
Åpne de to festeskruene nederst på serviceluken, trekk luken utover fra den
nederste kanten og senk den, slik at luken åpnes. Stram festene forsiktig når du
setter luken tilbake på plass.
Batteriet er vedlikeholdsfritt og krever ingen spesiell service. Likevel må du
kontrollere at batterikablene er festet riktig og at kabelkoblingene og utsiden
av batteriet er rene. Kontroller at batteriet er godt festet.
Figur 13.

1. Hovedbryter

2. Drivstofftank, påfyll av drivstoff.

Hovedbryteren (1) og påfyllingstrakten for drivstoff (2) er plassert på venstre
side av maskinens ramme, foran på bakhjulet og under gummidukene.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Hovedbryteren må ikke kobles fra mens motoren er i gang!
Hovedbryteren kan brukes til å kutte alle elektriske forbindelser mellom
batteriet og maskinen.
Ekstra reservestikkontakt og tilkoblingskabel sørger for pålitelig og enkel
tilførsel og mottak av reservestrøm.
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3.5 Luftfilter, hydraulikksiktglass, ekstra strømuttak
Figur 14.

Åpne de to festeskruene nederst på serviceluken, trekk luken utover fra den
nederste kanten og senk den, slik at luken åpnes. Stram festene forsiktig når du
setter luken tilbake på plass.
Bak luken finner du luftfilteret og filterets støvlomme, hydraulikkoljetankens
nivåglass og det ekstra strømuttaket.

3.6 Verktøys-/forbindelseshylle montert på panseret
Figur 15.

Festepunkter for festeskinner (4 stk).
Diverse verktøy, for eksempel plattformer og tanker, kan monteres på
panseret. Disse monteres på egne forbindelsesskinner eller direkte ved hjelp
av hullene i rammen. Forbindelsesskinner kan anskaffes hos din nærmeste LaiMu-forhandler.
Merk at enheter som er montert på panseret begrenser tilgangen til
motorrommet, og kan måtte fjernes for vedlikeholdsarbeid.
Figur 16.

Festehullene bak (1) er sporet, slik at festehyllen/-verktøyet fjernes som følger:
1. Løsne de bakre festeboltene (1).
2. Fjern festeboltene foran fra festepunktene (2)
3. Løft festehyllen/-verktøyet litt opp og skyv den forover til de bakre
festeboltene kommer ut av hullene.
4. Løft festehyllen/-verktøyet.

Tillegg:
1. Løsne de bakre festeboltene på festehyllen/-verktøyet.
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2. Senk festehyllen/-verktøyet på plass, slik at de bakre festeboltene går inn i
hullene på festepunktene.
3. Senk festehyllen/-verktøyet på plass, slik at de bakre festeboltene går inn i
hullene på festepunktene.
4. Monter de fremre festeboltene.
5. Stram alle festeboltene.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Når du skal løfte forbindelseshyllen/verktøy, må du bruke løfteutstyr som
er tilstrekkelig kraftig, samtidig som du tar hensyn til utstyrets vekt.
Når løfteutstyret skal installeres, må du merke deg hvor verktøyets
tyngdepunkt er plassert, slik at forbindelseshyllen/verktøyet løftes og
senkes så loddrett som mulig. Gå forsiktig frem!

3.7 Ekspansjonstank for kjølevæske

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Vær forsiktig når du åpner ekspansjonstanken på en varm motor!
Varm væske som slippes ut under kraftig trykk fører til alvorlig brannskade.
Figur 17.

Nivået til kjølevæsken må være mellom linjene merket “MIN” og “MAX” når
den er avkjølt. Tilfør kjølevæske etter behov. Hver høst må du kontrollere at
kjølevæsken er frostsikker.

3.8 Motorrom
Figur 18.

Åpne låsen (A) og løft opp panseret (B). Hele motorrommet kan nå
vedlikeholdes.
Hvis tilbehør er montert på panseret, kan det måtte fjernes for servicearbeid.
Kjølevæskenivået kan kontrolleres gjennom serviceluken, se
figur 17
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3.8.1 Motorrommets komponenter
Figur 19.

1. Hydraulikkpumper
2. Spylevæsketank for frontrute
3. Hovedsikringer og reléer*
4. Drivstoffilter
5. Peilestav for olje
6. Motorens kontrollenhet
7. Hydraulisk returfilter
8. Ekspansjonstank for kjølesystem
9. Vekselstrømgenerator
10. Luftkondisjoneringskompresso 11. Beskyttelsesdeksel (4
12. Vifter
r.
festepunkter)
13. Radiator-/
14. Luftfilter
15. Påfyll av motorolje
kondensatorkjerner**
16. Påfyll av hydraulikkolje
17. Selvstartermotor
18. Trykkfilter for drivhydraulikk
* Sikrings- og reléboksen (2) inneholder reléer og følgende sikringer:
• Hovedstrøm 80 A
• Tenning 50 A
• Forvarming 50 A
Sikringene er MAXI-sikringer.
**
Radiatoren og kondensatorkjernene er plassert bak viftene.
Om nødvendig kan kjernene rengjøres ved å blåse komprimert luft utover fra
motorsiden.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Rett aldri kraftige trykkstråler mot radiatorgrillene.
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4.0 FØRERHUS OG KONTROLLER
4.1 Dører og låser
Figur 20.

Åpne døren fra utsiden ved å holde inne åpneknappen (1) og trekke i håndtaket
(2).
Døren kan låses med nøkkelen.
Figur 21.

Åpne døren fra innsiden ved å trekke i spaken (1)

4.2 Instrumentpanel, venstre
Figur 22.

1. Blinkende varsellampe
4. Bryter for arbeidslys bak
7. Motortemperaturmåler

2. Bryter for parkerings-/frontlys
5. Bryter for taklys foran (*)
8. Drivstoffmåler

3. Bryter for arbeidslys foran
6. Bryter for taklys bak (*)
9. Takometer/driftstimeteller

(*) Avhengig av maskinens utstyrsnivå!

7. Drivstoffmåler.
Drivstoffmåleren viser mengde drivstoff i drivstofftanken.
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8. Takometer/driftstimeteller.
A. Takometer
Takometeret viser motorens kjørehastighet (r/min). Tallene på displayet ganges
med hundre. For eksempel, 10 = 1000 r/min.

B. Driftstimeteller
Driftstimetelleren viser motorens totale antall driftstimer. Displayet viser timer
og timedesimaler.

9. Motortemperaturmåler
Motortemperaturmåleren viser temperaturen til kjølevæsken i motoren.

4.3 Instrumentbord, høyre
Merk! Bryterne kan være plassert ulikt, avhengig av maskinens utstyrsnivå!
Figur 23.

1. Lampe for generell alarm
3. Turtallsområde, sakte/hurtig
5. Parkeringsbremsebryter
7. Bryter for heving/senking av bakre løfter (*)
9. Bryter for bakre sylinderhydraulikk
11. Strømtilførsel for bakre verktøy 2 (*)
13. Bakre vindusvisker-/vaskerbryter (*)
15. Bryter for luftkondisjonering (*)
17. Bryter for varmeapparatets vifte
19. Bryter for gaffelleddet
21. Bryter for strømtilførsel for verktøy foran

2. Indikatorpanel
4. Lett / tung belastning (*)
6. Kraftuttak
8. Flottørbryter for bakre løfter (*)
10. Strømtilførsel for bakre verktøy 1 (*)
12. Midtre smørebryter (*)
14. Bryter for oppvarming av sete/speil (*)
16. Varmejustering
18. Tenningsbryter
20. Låsebryter for verktøy

(*) Avhengig av maskinens utstyrsnivå!
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1. Generell alarmindikator
Dette gule lyset blinker hvis en av følgende advarsler er aktivert:

•
•
•
•
•
•

Motoroljetrykk
Hydraulisk trykkfilter
Hydraulisk returfilter
Motortemperatur
Motorluftfilter
Bremsekretsens trykk

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Når det gule alarmlyset blinker, må du umiddelbart avbryte bruk av
maskinen og slå av motoren.
Finn årsaken til at alarmen gikk av, og utfør nødvendig
vedlikeholdsarbeid før du betjener maskinen.
2. Indikatorpanel
Figur 24.

1. Trykkfilterindikator (drivhydraulikk)
3. Bremsekretsens trykkindikator
5. Hydraulisk oljetemperaturmåler
7. Kjøreretning forover, indikator
9. Kjøreretning bakover, indikator
11. Motoroljetrykkindikator
13. Glødeindikator

Ver. 27102014

2. Trykkfilterindikator (driftshydraulikk)
4. Motorkjølevæskens indikator
6. Blinklysindikator
8. Fjernlysindikator
10. Ikke i bruk
12. Laderindikator
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4.4 Symboler og betydning
Lær hvordan symbolene ser ut og hva de betyr, slik at du kan bruke maskinen
enkelt.

Bryter for varselblinklys
Alle maskinens blinklys kan slås på ved å trykke på den nederste delen av
bryteren. Indikatoren på bryteren blinker samtidig med blinklysene.

Parkeringslys-/frontlyktbryter
Denne bryteren har 3 posisjoner:
1. Øvre del trykket inn: Lys av
2. Midtposisjon: Parkeringslys på
3. Nedre del trykket inn: Frontlykter på. Du veksler mellom nærlys og fjernlys
ved å bruke flerbruksbryteren på rattstammen.
Parkeringslysene fungerer også når strømmen er slått av. Husk å skru av
frontlytkene før du stanser motoren.

Bryter or arbeidslys foran
Arbeidslysene foran tenenes når nedre del av denne bryteren trykkes inn.
Indikatoren på byteren tennes når arbeidslysene foran er på.

Bryter for arbeislys bak.
Arbeidslysene bak tennes når nedre del av denne bryteren trykkes inn.
Indikatoren på byteren tennes når arbeidslysene bak er på.

Bryter for taklys foran (hvis installert)
Taklyset tennes når nedre del av denne bryteren trykkes inn. Indikatoren på
byteren tennes når taklyset er på.

Bryter for taklys foran (hvis bak)
Taklyset tennes når nedre del av denne bryteren trykkes inn. Indikatoren på
byteren tennes når taklyset er på.

Hydraulisk oljetemperaturmåler
Motortemperaturmåleren viser temperaturen til den hydrauliske oljen.
Normal temperatur ved bruk er omtrent 80 °C.

Laderindikator
Denne indikatoren lyser når det oppstår en feil i ladesystemet. Dette lyset
tennes når strømmen slås på, og slukkes når motoren startes. Hvis indikatoren
tennes under kjøring, må du finne årsaken.

Glødeindikator
Denne indikatoren lyser når det automatiske glødesystemet er i drift.

Motoroljetrykkindikator
Denne indikatoren lyser når motoroljetrykket blir for lavt. Lampen tennes når
strømmen slås på, og slukkes når motoren har startet. Hvis indikatoren tennes
under kjøring, må du kontrollere motoroljenivået.

Fjernlysindikator
Den blå indikatorlampen tennes når fjernlysene foran slås på. Du kan veksle
mellom nær- og fjernlys ved hjelp av flerbrksbryteren på rattstammen.

Reversindikator
Denne indikatoren tennes når REVERSE velges

Forover-indikator
Denne indikatoren tennes når FORWARD er valgt som kjørereting.
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Blinklysindikator
Denne indikatoren blinker når venstre eller høyre blinklyst er slått på. Blinklyset
kan slås på med flerbruksbryteren på rattstammen.

Trykkfilterindikator
Denne indikatoren lyser når drivhydraulikkens trykkfilter er tilstoppet. Skift ut
filteret så snart som mulig.

Returfilterindikator
Denne indikatoren lyser når arbeidshydraulikkens returfilter er tilstoppet.
Skift ut filteret så snart som mulig.

Bremsekretsens trykkindikator
Denne indikatoren lyser når bremsekretstrykket blir for lavt. Finn og korriger
årsaken til trykfallet før du fortsetter arbeidet.

Kjølevæskeindikator
Denne indikatoren lyser når motortemperaturen blir for høy. Hvis indikatoren
tennes under kjøring, må du lese av motortemperaturmåleren (7). Finn og
korriger årsaken til overopphetingen før du fortsetter arbeidet.

Differensiell låsebryter
Denne bryteren brukes til å slå av og på differensiallåsen på frontakselen. Når
låsen er aktivert, må du kjøre så rett som mulig å unngå skarpe svinger. Låsen
anbefales ikke ved hastigheter over 10 km/t. Indikatoren påbryteren tennes når
differensiallåsen er på.

PROGRAM Lett / tung belastning
Drivprogrambryter.
Vil du ha mer informasjon, se 5.8 Lett / tung belastning side 39.

Parkeringsremsebryter
Parkeringsbremsen aktiveres ved hjelp av fjærkraft og deaktiveres ved hjelp av
hydraulisk trykk. Bremsen er alltid på når maskinen er stanset. Indikatoren på
bryteren lyser når parkeringsbremsen er på. Aktiver alltid parkeringsbremsen
før du stanser motoren.

Kraftuttak
Kraftuttaket er av typen plugg og kan for eksempel brukes til å lade en
mobiltelefon. Største tillatte strømforbruk er 10 A når taklyset er slått av.

Bryter for strømtilførsel for verktøy foran
Denne bryteren brukes til å koble strømmen til kraftuttaket på gaffelen foran.
Strømmen kobles fra når bryteren trekkes ut. Indikatoren på bryteren tennes
når strømmen er slått på.

Låsebryter for verktøy foran
Verktøylåsen foran åpnes og lukkes ved å holde den nedre delen av bryteren in
ne, og samtidig betjene sylinderhydraulikkontrollen (rull styrespaken mot
venstre).

Bryter for gaffelleddet
Denne bryteren brukes til å slå gaffelleddet av og på. Gaffelleddet forbedrer
håndtering av maskinen under transport, når et tungt verktøy er festet til
gaffelen. Leddet må slås av under arbeid.

Bryter for bakre løfter
Denne bryteren brukes til å heve og senke bakre løfter. Den bakre løfteren
heves ikke hvis flottøren er slått på.

Ver. 27102014
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Flottørbryter for bakre løfter
Denne bryteren brukes til å slå den bakre løfterflottøren av og på. Husk å slå av
flottøren før du hever den bakre løfteren. Indikatoren på bryteren tennes når
flottøren er slått på.

Hydraulikkbryter for bakre sylinder
Denne bryteren brukes til å lede olje til sylinderhydraulikkens hurtigkoblinger
bakerst på maskinen.

Strømtilførsel for bakre verktøy 1
Denne bryteren brukes til å koble strøm til det første kraftuttaket bakerst på
maskinen. Strømmen kobles fra når bryteren trekkes ut.

Strømtilførsel for bakre verktøy 2
Denne bryteren brukes til å koble strøm til det andre kraftuttaket bakerst på
maskinen. Strømmen kobles fra når bryteren trekkes ut.

Tenningsbryter
Du finner en mer detaljert forklaring om hvordan tenningsbryteren fungerer
under «Starte motoren».

Viftebryter
Viftebryteren har 4 posisjoner:
0) Av
1) Hastighet I
2) Hastighet II
3) Hastighet III
Den høyeste hastigheten er ment for rask oppvarming av førerhuset og avising
av frontruten. Den laveste hastigheten brukes vanligvis sammen med
luftkondisjoneringen slik at gjennomtrekket blir svakest mulig.

Varmekontroll
Denne kontrollen brukes til å regulere mengden vann som kommer inn i
varmekjernen. Ved å skru knotten til høyre øker du temperaturen i førerhuset.
Ved å skru knotten hele veien til venstre stenges vannsirkulasjonen til
varmekjernen.

Luftkondisjoneringskontroll
Denne kontrollen brukes til å justere luftkondisjoneringens effekt. Ikke bruk
luftkondisjoneringen ved for høy effekt, slik at du unngår å overkjøle
førerhuset.

Luftkondisjoneringsbryter
Denne bryteren brukes til å slå luftkondisjoneringen av og på.
Luftkondisjoneringen fungerer kun mens viften er på. Vend
ventileringsventilene for å sende luften oppover, bort fra førerens kropp.

Varmebryter for sete/speil
Denne bryteren brukes til å skru oppvarmingen for sete og sidespeil av og på.
Indikatoren på bryteren tennes når varmen skrus på. Husk å slå av
varmefunksjonen når den ikke lenger trengs.

Vindusvisker/-vasker for bakrute
Bryteren har tre posisjoner:
0) Av
1) Bakrutens vindusvisker på
2) Vindusspyleren på
Bryteren går tilbake til posisjon 1 når den slippes.
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Bryter for smøring av sentral hydraulikk
Betjening av den sentrale hydraulikkens smøresystem beskrives mer detaljert i
denne håndboken og i håndboken som leveres med systemet.

4.5 Styrespak og brytere for motorhydraulikk
Figur 25.

Styrespakens bevegelser:
A. Forover: Senke gaffel
B. Bakover: Heve gaffel
M. høyre: Tømme skje
D. venstre: Fylle skje

1. Sylinderhydraulikkontroll.
Denne kontrollen brukes til å sende oljestrømmen til hydraulikksylinderen,
som kontrollerer gaflenes hurtigkoblinger. (Kombineres med en låsebryter =
verktøy låst / verktøy åpent).

2. Sylinderhydraulikkontroll.
Denne kontrollen brukes til å sende oljestrømmen til hydraulikksylindrene,
som kontrollerer gaflenes hurtigkoblinger.

3. Gaffelflottørbryter
Denne bryteren brukes til å skru gaffelens flottør av og på.

4. Kjøreretningbryter
Ved å trykke på denne knappen reverseres alltid kjøreretningen. Et lys på
instrumentpanelet lyser opp og viser kjøreretningen med en pil hver gang noen
velger en kjøreretning. Du finner flere instruksjoner i avsnittet
«Kjøring og bruk» i brukerhåndboken.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Skru aldri flottøren på mens gaffelen er hevet! Fallende verktøy kan føre
til alvorlige ulykker!
5. Maskinhydraulikkontroll
Denne roterende kontrollen (potensiometer) brukes til å justere oljeflyten til
verktøyet som er koblet til motorhydraulikkens hurtigkoblinger foran på
maskinen. Utmating kan justeres trinnløst mellom 10 og 100 l/min.
Motorhydraulikkens strøm kan hentes fra både gaffelens hurtigkoblinger og
hurtigkoblingene på venstre side bak på maskinen. Utmating for bakre
uttakskontroll kan ikke justeres.
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6. Motorhydraulikkbryter (foran)
Denne bryteren brukes til å sende oljestrømmen til motorhydraulikkens
hurtigkoblinger på gaffelen. Vil du ha mer informasjon, se «Arbeide med
flerbruksmaskinen».

7. Motorhydraulikkbryter (bak)
Denne bryteren brukes til å sende oljestrømmen til motorhydraulikkens
hurtigkoblinger bak på maskinen. Vil du ha mer informasjon, se «Arbeide med
flerbruksmaskinen».

4.6 Rattstangens flerbruksspak/-bryter
Figur 26.

Flerbruksbryterens funkskjoner:
1.
►

2.
►

3.
►

4.
►

5.
►

6.
►

7.
►

8.
►

Horn
Trykk på knappen på enden av spaken.
Høyre blinklys
Løft spaken. Husk å flytte spaken tilbake til midtposisjon etter svingen.
Venstre blinklys
Trekk ned spaken. Husk å flytte spaken tilbake til midtposisjon etter svingen.
Vindusspyler.
Skru på vindusspyleren ved å skru knotten i pilens retning.
Vindusvisker.
Skru på vindusviskeren ved å skru hylsen.
Nærlys, frontlykt.
Skru på nærlyset på frontlyktene ved å trekke spaken i første posisjon mot
rattet (I).
Fjernlys, frontlykt.
Trekk spaken ett trinn mot rattet, til posisjon II; fjernlysene skrus på og et
blått indikatorlys tennes på dashbordet.
Nærlys/fjernlys.
Veksle mellom nærlys og fjernlys ved å trekke spaken mot rattet (punkt 8).

Pedaler
Figur 27.

1. Krypepedal
Maskinen har også en krypepedal som kan brukes til å senke maskinens
hastighet når du trenger høyere turtall på motoren (f.eks. når du koster gater
eller beskjærer trær).

2. Bremsepedal
Bremsepedalen brukes ved behov.
Kombinert bruk av bremsepedal og akselerator kan benyttes for å flytte
maskinen med svært høy presisjon, for eksempel ved tilkobling av et verktøy.
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3. Gasspedal
Ved å trykke på pedalen økes motorens turtall, slik at
kjørepumpeautomatiseringen justerer oljetilførselen til drivmotoren.
Kjørehastigheten kan justeres trinnløst både for- og bakover, mens maskinens
turtall forblir på høyeste kraftmoment.

4.7 Sete og dokumentrom
Figur 28.

Setejusteringer
1. Langsgående setejustering.
2. Justering av seteryggen.
3. Justerings av seteputens fremre kant.
4. Justering av seteputens bakre kant.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Stans maskinen før du justerer setet.
5 Dokumentrom
Lagre maskinens brukerhåndbok og dokumenter i dokumentrommet på
venstre side av førersetet.

4.8 Elektrisk hovedtavle
Den elektriske hovedtavlen er plassert under dokumentrommet. Åpne
dokumentrommets lås (5 i figuren ovenfor) og skru dekselet slik at rommet
åpnes etter hengslene. Maskinens sikringer og reléer er plassert bak dekselet.
Figur 29.

1. Sikringer
2. Reléer
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Radio

Figur 30.

Radioen er plassert på takpanelet, til høyre for føreren. Radioen er utstyrt med
egen brukerhåndbok.

Taklys
Talklyset lyset er plassert over føreren, og bryteren er plassert på selve lyset.
Husk å skru av taklyset før du går ut av førerhuset.

Varmeventiler
Figur 31.

Luftventiler
Førerhuset har 7 luftventiler. Ventilene kan roteres, og klaffene kan vendes i
ønsket posisjon. Ventilene kan også stenges.

Resirkulasjonsventiler
Figur 32.

Resikulasjonsventilene er plassert til høyre for førerens føtter.
Resirkulasjonsventilene holdes vanligvis lukket. Ventilene åpnes når det er
nødvendig å varme opp førerhuset raskt.
Ventilene skal være åpne når luftkondisjonering brukes.

Høyre vindu
Figur 33.

Vinduet kan åpnes for å bedre ventilasjonen i førerhuset. Åpne vinduet ved å
trekke håndtaket tilbake (1), og skyv måt høyre for å låse vinduet i åpen
posisjon. Lukk sidevinduet i motsatt rekkefølge. Sikre at vinduet er ordentlig
lukket før du går ut av førerhuset.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Høyre vindu fungerer også som nødutgang, på følgende måte:
►
►

Trekk dreiebolten ut (3) ved å løfte den etter ringen (2).
Trykk vinduet helt ut.

Informasjon!
Nødutgangen må alltid være i driftsmessig stand.
►
►
►
►
►
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Kontroller jevnlig at dreiebolten enkelt kan fjernes ved å trekke ut ringen.
Etter inspisering må du huske å sette dreiebolten på plass igjen.
Blokker aldri nødutgangen med fremmede gjenstander; den skal alltid være
uhindret.
Ikke fest ekstrautstyr i dette området (inne i eller utenfor førerhuset).
Nødutgangens kanter skal ikke ha utstikkende deler som kan feste seg til
bekledning ved utgang via nødutgangen.
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4.9 Blinkende varsellys
Figur 34.

Du kan fjerne det blinkende varsellyset (A) fra stativet ved å løsne
vingemutteren (B), eller vende det nedover ved å løsne festeinnretningen (C).

Informasjon!
Når du bruker det blinkende varsellyset, må du følge lokale trafikkregler.
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5.0 KJØRING OG BRUK
5.1 Generelt
• Følg sikre arbeidmetoder og drifts- og sikkerhetsinstruksene i denne
håndboken.
• Betjen aldri maskiner som ikke er driftmessig stand. Før du kjører, skal
du alltid kontrollere at lys, blinklys, måleapparater og kontroller
fungerer problemfritt og at de er i driftmessig stand under kjøring.
• Utfør alt vedlikehold til riktig tid, i henholdtil anvisningene i denne
håndboken.
• Les avsnittene merket «Advarsel» og «Merk» nøye før du betjener
maskinen.
• Bli kjent med kontrollene og bruk av maskinen og verktøy før du
bruker dem.
• Utfør daglig vedlikehold i henhold til vedlikeholdsprogrammet.

5.1.1 Innkjøring av ny maskin
Væs spesielt oppmerksom på innkjøring av ny maskin, siden dette også
påvirker maskinens fremtidige slitestyrke. I begynnelsen av innkjøringen
skal maskinen brukes med lett og variert last. Fleksibel bruk og variert
last gjør at de ulike maskindelene jevnes ut.
►
►
►
►
►

Varm opp motoren og hydraulikken før du laster.
Ikke bruk maskinen på tomgang eller med full last i mer enn 5 minutter.
Unngå å holde normal hastighet.
Unngå å bremse raskt eller endre kjøreretning.
Utfør de første 50 servicetimene i henhold til anvisningene i denne
håndboken.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Være oppmerksom på motoroljetrykket og motoroljens temperatur
under kjøring.
Kontroller kjølevæsken og motoroljenivået jevnlig. Vær også
oppmerksom på festing av skruer, muttre og slanger, og eventuell
slitasje (hjul, aksler, vanslanger, osv.). Stram disse om nødvendig.

5.2 Oppstartsforberedelser
5.2.1 Inspisering før oppstart av maskinen
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Ver. 27102014

Gå rundt maskinen og se etter synlig skade, lekkasjer (olje/væske) og slitasje.
Kontroller motoroljenivået.
Kontroller kjølevæskenivået.
Rengjør grillen og radiatoren.
Etterfyll drivstoff ved behov.
Kontroller hydraulikkoljenivået.
Rengjør luftfilterets støvlomme.
Kontroller at alle varsellys fungerer og les av timetelleren.
Kontroller at frontlyktene fungerer.
Kontroller dekkenes stand og dekktrykk, i det minste visuelt.
Inspiser sikkerhetsførerhusets stand.
Inspiser alle merkenes stand.
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5.2.2 Drivstofftyper
Fyringsolje må ikke brukes som drivstoff for motoren. Hvis avgiftsfritt
drivstoff benyttes, må det være av motorkvalitet.
Figur 35.

Drivstofftanken etterfylles ved hjelp av trakten under
gummifliken (2) på maskinen venstre side.
Følgende liste gir eksempler på godkjente avgiftsfrie
drivstofftyper:
Tabell: 14

Leverandør

Kvalitet

Tempera
Green
(sommer-/
vinterkvalit
et)
Tempera
5G

Fortum

Tempera 3G

Thermo
City
(sommerkv
alitet)
Thermo
City
(vinterkvali
tet)

Shell

Thermo City Premium (sommerkvalitet)

Essoheat LS

Esso
Essolene LS

Hilight
Motor
(sommerkv
alitet)

Teboil

Hilight Motor (vinterkvalitet)

Informasjon!
Drivstofftanken er overtrykket ved 0,35 bar.
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5.2.3 Setejusteringer

Merk!

Huomaa!

Notera!

Juster setet før du starter motoren!
Standardsete
Figur 36.

Tabell: 15

1. Justering av ryggstøttens helling. 2. Justering av fjæringsstivhet.
Løft håndtaket og vipp ryggstøtten. Juster fjæringen ved å rotere den.
4. Justering av seteputens fremre
kant.
Løft håndtaket og juster høyden på
seteputens fremre kant.

3. Langsgående justering.
Løft håndtaket og juster
langsgående posisjon.

5. Justering av seteputens bakre
kant.
Løft håndtaket og juster høyden på
seteputens bakre kant.

Sete med luftfjæring
Figur 37.

Tabell: 6

3. Langsgående justering.
1. Justering av ryggstøttens helling. 2. Justering av fjæringsstivhet.
Løft spaken og vipp ryggstøtten.
Juster ved å trykke inn / trekke ut
Løft håndtaket og juster
langsgående posisjon.
knotten.
4. Justering av seteputens fremre 5. Justering av seteputens bakre kant.
kant.
Løft håndtaket og juster høyden på
Løft håndtaket og juster høyden på seteputens bakre kant.
seteputens fremre kant.
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Justering av albustøtte

Figur 38.

Ved å løsne justeringsskruen (bilde) kan du justere høyden på
alburesten trinnløst.
Husk å stramme justeringsskruen.
Juster speil
Figur 39.

Juster side- og bakspeil før du kjører.

5.3 Starte motoren

Merk!

Huomaa!

Notera!

Les alle sikkerhetsinstruksene.
Les alle sikkerhetsdekalene.
La aldri motoren gå i et lukket rom.
Start aldri motoren mens du er utenfor.
Sitt alltid på setet.
Ikke bruk startbrytren i mer enn 30 sekunder om gangen. Hvis motoren
ikke starter innen 30 sekunder, må du vente 2 minutter før du prøver på
nytt.

5.3.1 Startlås
Figur 40.

Bryter 5, 4.3 Instrumentbord, høyre side 20.

Informasjon!
Maskinen er utstyrt med startlås. Motoren starter ikke hvis
parkeringsbremsen ikke er aktivert.
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5.3.2 Oppstart
1.Kontroller at parkeringsbremsen er aktivert.

Figur 41.

2. Kontroller at alle kontroller er i nøytral eller av (inkludert
motorhydraulikken).
3. Skru på hovedbryteren. under gummifliken (1).
4. Skru på strømen.
5. Kontroller at følgnde varsellamper tennes:

•
•
•
•

Motoroljetrykk
Lading
Parkeringsbrems
Glødeindikator

6. Vent til glødeindikatoren slukkes, skyv gasspedalen halvveis inn og skru
tenningsbryteren til startposisjon.
7. Når motoren har startet, slipper du tenningsnøkkelen og lar gasspedalen
heves helt.
8. Kontroller at motoroljetrykket og laderindikatorene slås av. Hvis en
varsellampe forblir tent, må du stanse motoren og finne årsaken.

Figur 42.

Tenningsbryterens posisjoner:
P.
Ikke i bruk
O. Strøm av
I.
Strøm på
II.
Ikke brukt
III. Start

5.3.3 Kaldstarter motoren
I kaldt vær anbefaler vi at du enten bruker motorblokkvarmer eller en
annen type hjelpevarmer.
Skru på varmeapparatet i god tid før du skal starte motoren. Bruk av
varmeapparat reduserer motorslitasje ved kaldstart betraktelig, og
bedrer også oppvarming av førerhuset.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Bruk av eter som starthjelp er uttrykkelig forbudt under alle forhold.
Gjennomfør punkt 1–5 under «Oppstart».
2) Hvis motoren ikke starter ved første forsøk, må du koble fra og koble
til igjen strømmen for å la glødepluggen varmes opp igjen.
3) Gjennomfør punkt 5, 6, og 7 under «oppstart».

Ver. 27102014
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5.3.4 Bruk av reservebatteri

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Batterigasser kan eksplodere. Ikke røyk i nærheten av batteriet, og
konroller at det ikke finnes åpen ild eller gnister i nærheten.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Hvis maskinens batteri er frossent, må du ikke prøve å starte det med
reservebatteri. Følg de vedlagte anvisningene nøye.
Maskinen har et ekstra strømuttak ved siden av hovebryteren på venstre side;
dette uttaket sørger for ekstra strøm.
Hvis en kabel med passende plugg ikke er tilgjengelig, må du sørge for
reservestrøm ved hjelp av startkablene fra batteriet til en annen maskin, som
følger:
1. Kjør hjelpemaskinen så nær flerbruksmaskinen at kablene kan
kobles til. MASKINENE MÅ IKKE BERØRE HVERANDRE
2. Sett alle kontrollene til nøytral på begge maskiner.
3. Bruk vernebriller og gummihansker.
4. Bruk den røde startkabelen til å koble de positive terminalene på
reservebatteriet og maskinbatteriet sammen.
5. Koble den svarte startkabelen til reservebatteriets negative terminal.
6. Koble den ene enden av den svarte kabelen til flerbruksmaskinens ramme.
7. Skru på hovedbryteren.
8. Start motoren til hjelpemaskinen og la den gå en stund.
9. Start flerbruksmaskinens motor.
10. Frakoble startkabelen i motsatt rekkefølge (6, 5, og 4).

5.4 Oppvarming
Utfør følgende handlinger etter oppstart av maskinen, men før du
starter arbeidet:
1.

La maskinen gå på økt tomgang i to minutter ved normal temperatur, eller
fem minutter i kaldt vær (vinterforhold).
2. Heve og senke gaffelen et par ganger i kaldt vær.
3. Ikke betjen/kjør maskinen til den er tilstrekkelig varm, et vil si når motoren
går jevnt og hydraulikken fungerer normalt.

5.5 Stanse motoren

Merk!

Huomaa!

Notera!

Senk alltid alle verktøy og aktiver parkeringsbremsen før du stanser
motoren.
1. Kjør maskinen på hardt, jevnt terreng.
2. Senk aller verktøyene til bakken og aktiver parkeringsbremsen.
3. Senk motrens turtall til tomgang, og sett alle kontroller til nøytral eller av.
4. La motoren gå på tomgang i et par minutter, slik at den kjøles ned.
5. Sett tenningsnøkkelen i O-posisjon og ta ut nøkkelen.
6. Skru hovedbryteren av og plasser nøkkelen inne i førerhuset.
7. Lås førerhusdøren før du forlater maskinen.
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5.6 Arbeide med flerbruksmaskinen
5.6.1 Kjøre
Funksjonene knyttet til kjøring av flerbrukmaskinen LM TRAC 486
kontrolleres ved hjelp av tre pedaler.
Figur 43.

Gasspedalen (3) gir trinnløs justering av kjørehastighet over hele
hastighetsspekteret, både forover og bakover.
Ved å trykke inn gasspedalen øker du kjørehastigheten, mens motorens
turtall holdes på høyeste kraftmoment. Dermed oppnår du best mulig
drivstoffeffektivitet, og hydraulisk effekt forblir stabil.
Når gasspedalen heves, reduseres kjørehastigheten, og det
hydrostatiske drivverket fungerer også som brems. Derfor stanser
maskinen hurtig når gasspedalen heves raskt. Dette betyr at du stort
sett kan erstatte bremsepedalen ved å heve gasspedalen ved ulike
hastigheter.
Juster kjørehastigheten etter forholdene, og unngå å heve gasspedalen
raskt ( = bremse kraftig).
Bremsepedalen (2) brukes vanligvis kun til å stanse maskinen i bakker.
Krypepedalen (1) kan brukes til å redusere kjørehastigheten ved høyt
turtall.
Dette er nyttig når det midlertidig er nødvendig med høyere hydraulisk
effekt for tilkoblede verktøy, for eksempel. Trykk på gasspedalen (3) og
krypepedalen (1) samtidig.
Dette justerer motorens turtall med gasspedalen, og maskinens
kjørehastighet med krypepedalen. Maskinens kjørehastighet reduseres
når krypepedalen trykkes ned.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Hvis det er nødvendig med høy effekt og lav hastighet over tid,
anbefaler vi at du skifter kjøreprogram. Se anvisninger under «Lett /
tung belastning» i denne håndboken. Se “5.8” på side 39.

5.6.2 Endre kjøreretning
Figur 44.

Kjøreretningen kan endres ved å trykke på trykknappen på enden av
styrespaken. Bryteren gjør at kjøreretningen endres.
Se 5.6.2 Endre kjøreretning side 35.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Kjøreretningen kan kun endres hvis maskinen står stille.
Slipp gasspedalen helt og trykk lett på bremsen før du endrer
kjøreretning. Når kjøreretningen endres, må du umiddelbart slippe
bremsepedalen og trykke ned gasspedalen for å oppnå ønsket
kjørehastighet.
Ved å sette bryteren i midtposisjonen aktiveres drivverkets nøytrale
posisjon.
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5.7 Tilkobling av verktøy
Maskinens gaffel leveres vanligvis med hurtigtilkoblingen “KUNTA 500”.
Andre typer verktøystilkoblinger kan også bestilles. Verktøyet låses
elektro-hydraulisk fra førerhuset.

5.7.1 Tilkobling av verktøy foran
Figur 45.

Koble til verktøy foran som følger:
A. Senk gafelen og sett hurtigfesteplaten (1) i posisjon for tømming av skjeen.
B. Kjør bak verktøyet og løft gaffelen slik at krokene på verktøyet (2) festes til
den diagonale stangen på hurtigkoblingsplaten (3).
C. Løft gaffelen opp og sett hurtigfesteplate i posissjon for fylling av skjeen, slik
at låseboltene (4) går inn i verktøyets festehull (5).

Koble de hydrauliske slangene:

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Før du kjører, må du kontrollere at boltene sitter riktig på plass.
Løsne verktøy festet foran på maskinen som følger:
A. Senk verktøyet ned på en jevn plattform og trykk på verktøylåsebryteren,
slik at låseboltene trekkes ut mot maskinens midtlinje.
B. Skru hurtigfesteplaten i posisjon for tømming av skje og senk skjeen, slik at
verktøyskrokene slipper tak.
C. Reverser maskinen bort fra verktøyet.
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5.7.2 Plogstøtter
Plogstøttene (2 stk) er laget for å støtte forgaffelen for eksempel ved ploging.
Figur 46.

►
►
►
►

Fjern R-stroppene (A).
Trekk ut låseboltene (B).
Senk gaffelen til den mest passende arbeidhøyden for verktøyet.
Løft plogstøttene (C) til passende arbeidshøyde (samme på begge sider) og
installer låseboltene (B) og R-pakningene (A).

Informasjon!
Plogstøttene kan justeres til fire ulike høyder.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Gå aldri under gaffelen med mindre den er støttet av
vedlikeholdsstativet! Se 6.1.3 Vedlikeholdsstativ for fremre gaffel side
43.
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5.7.3 Tilkobling av verktøy bak
En bakløfter (tilleggsutstyr) er tilgjengelig for tilkobling av verktøy.
Verktøy festestil den bakre løfteren manuelt, med egne bolter.
Figur 47.

1. Festepunkter for verktøyskrok.
2. Låsebolter.

Koble til verktøy bak som følger:
A. Ta ut låseboltene (ta ut ringstiftene og trekk ut boltene).
B. Senk den bakre løfteren helt og reverser maskinen slik at den er foran
verktøyet.
C. Løft løfteren for å feste verktøykrokene til riktig plassering (1).
D. Løft bakløfteren helt opp og monter festeboltene.
E. Lås boltene på plass med ringstiftene.

Fjern verktøy bak som følger:
A.
B.
C.
D.
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Senk verktøyet ned på en jevn flate.
Fjern nøkkelens låsebolter og senk den bakre løfteren helt ned.
Kjør maskinen bort fra verktøyet og monter låseboltene på løfteren.
Lås boltene på plass med ringstiftene.
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5.7.4 Tilkobling/frakobling av hydrauliske slanger
Figur 48.

►
►
►

►
►

►
►

Senk gaffelen og senk verktøyet i hurtigfesteplaten ned på en jevn flate.
Slå av motoren.
Når du fester en hydraulisk slange til et verktøy, må du fjerne
beskyttelsespluggen fra koblingen og sikre at hurtigkoblingene (både på
maskinen og verktøyet) er helt rene. Rengjør dem før de kobles, om
nødvendig.
Trekk tilbake hurtigkoblingens låsering, trykk koblingen tilbake på plass og
slipp låseringen slik at den låser koblingen på plass.
Når du fjerner den hydrauliske slangen til et verktøy, må du rengjøre toppen
av koblingen (om nødvendig), trekke låseringen tilbake og fjerne
hurtigkoblingen.
Sett umiddelbart de rene beskyttelsespluggene tilbake på koblingene.
Tørk av eventuell gjenværende hydraulikkolje.

5.7.5 Tilhengerfeste
Hvis maskinen er utstyrt med tilhengerfeste, kan et trekkverktøy eller en
tilhenger festes til denne. Tilhengerfestet har en kule med en diameter
på 50 mm, eller en tilhengerbolt med en diameter på 30 mm.
Følg eventuelle trafikkregler som gjelder tilhengere eller utstyrt som
taues.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Husk å låse knotten med en ringstift før du kjører avgårde.

5.8 Lett / tung belastning
Ved å bruke bryteren på instrumentbordet kan du velge et
kjøreprogram som passer til arbeidet du skal utføre. Kjøreprogrammet
påvirker drivverket og diselmotorens egenskaper.
Lett belastning
Maskinen akselererer raskt til maksimal hastighet. Denne funksjonen
kan brukes under overføring, ploging og annet arbeid som ikke krever
høy oljeutmating fra driftshydraulikken under arbeidet.
Tung belastning
Denne funksjonen brukes når arbeidshydraulikken krever en stor
mengde olje i forhold til kjørehastigheten. Slike oppgaver inkluderer
feiing, klipping av gress og planter og snøploging.
Krypepedalen har samme effekt.

Informasjon!
Maksimal kjørehastighet og trekkraft er omtrent lik for begge
programmer.
Ver. 27102014
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5.9 Verktøy med hydraulisk motordrift

Verktøy med hydraulisk motordrift kan festes både foran og bak på
maskinen og på panseret. Den hydrauliske effekten til verktøy montert
bak kan ikke justeres. Den hydrauliske effekten til verktøy installert
foran kan justeres ved hjelp av potensiometeret (5) på fremre albustøtte
ved setet.
Figur 49.

Potensiometerverdiene resulterer i omtrent følgende effekt.

5.9.1 Justerbar hydraulisk effekt for fronteffekt
Potensiometereffekt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Effekt (omtrentlig)
10 l/min
20 l/min
30 l/min
40 l/min
50 l/min
67 l/min
70 l/min
80 l/min
90 l/min
100 l/min

Juster effekt for verktøyet foran i henhold til verktøyets håndbok.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Husk alltid å kontrollere høyest tillatt effekt fra verktøyets håndbok
eller typeskiltet.
Overgå aldri høyest tillatte effekt, og bruk alltid den laveste tillatte
verdien.
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6.0 VEDLIKEHOLD
6.1 Generelt
Korrekt og betimelig vedlikehold er ett av hovedkriteriene for at
maskinen skal fungere pålitelig. Maskinoperatøren spiller en avgjørende
rolle når det gjelder vedlikehold, siden alle vedlikeholdsoperasjoner som
omtales i denne håndboken må utføres hver time.
Tidsintervaller for regelmessig vedlikehold som angis i tabellen gjelder
for maskiner som brukes under normale forhold. Maskiner som brukes
med tung belastning må vedlikeholdes oftere.
►

I denne håndboken betyr paragraftegnet en vedlikeholdshandling som skal
utføres.

Arbeidstrinnene har blitt registrert i den rekkefølgen de skal utføres.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

For å unngå personskade må du utføre følgende prosedyrer før du
påbegynner vedlikeholdsarbeidet:
►
►
►
►
►

Kjør maskinen til et slitesterkt, jevnt terreng.
Aktiver parkeringsbremsen.
Senk alle verktøy til bakken og stans maskinen.
Koble fra hovedbremsen og fjern nøkkelen fra tenningen.
Fest en merkelapp til rattet der det fremgår at maskinen ikke skal startes.

Hvis vedlikeholdsabeidet krever at motoren går og/eller maskinen må
heves med en jekk eller annen enhet, må du fortsette som følger:
Lås koblingen ved hjelp av en låsestang, som følger:
Figur 50.

1.

Rett maskinkroppen og fest låsestangen til festepunktene foran (A) og bak
(B).
2. Lås stangen på plass med låseskruene.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Når vedlikeholdsarbeidet er fullført, må du huske å fjerne låsestangen
fra koblingen.
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6.1.1 Løfte maskinen med f.eks. en jekk eller løftestropper

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Lås koblingen ved hjelp av en låsestang

Informasjon!
Bruk kun passende og tilstrekkelig solid løfteutstyr.
Når maskinen er hevet, må du støtte den eller delene av den ved hjelp
av godkjente og tilstrekkelig solide stativer.
Gå aldri under maskinen før den er festet på plass på en trygg måte som
imøtekommer alle gjeldende forskrifter.

6.1.2 Tilgang
Noen av maskindelene som må vedlikeholdes er plassert bak luker. Når
vedlikeholdsarbeidet er fullført, må du huske å lukke alle lukene.
Figur 51.

Åpne låsen (A) og løft opp panseret (B). Hvis tilbehør er montert på
panseret, kan det måtte fjernes for servicearbeid.
Figur 52.

• Serviceluker 1 og 2
►

Fjern de to festekruene nederst på serviceluken, trekk luken utover fra den
nederste kanten, og senk den for å løsne luken.

• Serviceluke 3
►

Åpne låsen og vend luken oppover. Under luken finner du kjølesystemets
ekspansjonstank og oljepeilestaven.

• Serviceluke 4
►
►

42

Åpne festet og snu serviceluken til den er åpen.
Under luken finner du førerhusets luftfilter.
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I maskinrommet:
A. Om nødvendig kan du fjerne dekselplaten om er festet til varme-/
kondensatorkjernene med fire fester

Figur 53.

6.1.3 Vedlikeholdsstativ for fremre gaffel

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Monter alltid vedlikeholdsstativet for den fremre gaffelen før du går
under gaffelen mens den er oppreist.
Figur 54.

Gaffelen vedlikeholdsstativ (A) er festet foran på maskinen, mellom gaflene.
1. Fjern vedlikeholdsstatiet ved å åpne de to vingemuttrene og trekke ut
låseskruene.
2. Når gaffelen er oppe, monterer du vedlikeholdsstativet (B) på
løftesylinderens stempelaksel.
3. Lås stativet på plass med låseskruene.
4. Senk gaffelen sakte til den hviler på vedlikeholdsstativet.
► Fjern vedlikeholdsstativet i motsatt rekkefølge, og fest det på riktig
lagringsplass.
Figur 55.
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6.1.4 Taue maskinen

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

DET ER FORBUDT Å TAUE MASKINEN!

Informasjon!
- Hvis maskinen skal transporteres, må det benyttes transportplattform.
- Drivhydrauliken forhindrer at hjulene går rundt ved tauing!
I nødssituasjoner kan maskinen taues over korte avstander (maks. 10 m).
I slike tilfeller må følgende instrukser følges nøye:

• Tauehastigheten skal ikke overgå 2 km/t.
• Taueavstanden skal ikke overgå 10 m.
• Før tauing må pumpene og navmotorene kontrolleres for mangler.
Disse komponetene har deler som kan føre til ytterligere skade hvis de
flyttes mens de har skade.

6.1.5 Senke gaffelen i tilfelle feil
Hvis gaffelen er hevet men motoren ikke kan startes eller det ikke er
strøm, må du ta kontakt med et autorisert verksted.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Gå aldri under gaffelen med mindre den er støttet av et
vedlikeholdsstativ

6.1.6 Tapping av motoren
Drivstoff må tappes hvis maskinen er tom for drivstoff eller drivstoffilteret skal
skiftes ut.
Tappingen utføres som følger:
Figur 56.

1. Løsne minst to av dyrerørkoblingene (A).
2. Bruk startbryteren til å skru på motoren til det ikke lenger finnes bobler i
drivstoffet som lekker ut fra dyserørene.
3. Stram forsiktig alle de løse dyserørene.

6.1.7 Trykkakkumulatorer
Figur 57.

Maskinen har to trykkakkumulatorer og gaffelens flyting. Disse
akkumulatorene holder trykket selv når motoren er stanset. Du må ta
hensyn til dette ved utføring av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid
på maskinen.

44

06 Vedlikehold

Ver. 27102014

LM 486

Brukerhåndbok
Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Åpne aldri de hydrauliske koblingene uten at du først er sikker på at alle
trykkakkumulatorene er fri for trykk. Hvis du ikke er sikker på hva du
gjør, må du ikke berøre de rørene eller ledningene i hydraulikksystemet.

6.1.8 Sveising
Hvis det må utføres sveisearbeid på en maskin eller på et verktøy festet
til denne, må du gå frem som følger:
1.

Skru hovedbryteren AV.

Figur 58.

2. Åpne bakrammen høyre serviceluke fra panseret og koble fra
motorkontrollenhetens ledningkoblinger (A).
3. Beskytt de hydrauliske slangene og elektriske kablene mot gnister, og ta
hensyn til brannsikkerhet.
4. Fest jordingselektroden til sveiseapparatet så nær sveisepunktet som mulig.

6.1.9 Brannsikkerhet
Brannfare kan reduseres ved å sørge for at maskinen er ren under alle
omstendighet.
► Fjern alle fremmedlegemer og skitt når arbeidsdagen begynner. Vær spesielt
nøye med å rengjøre motoren og eksossystemene.

Operatøren er ansvarlig for at maskinen rengjøres jevnlig.
►

Reparer eventuelle lekkasjer og tørk umiddelbart bort eventuell spillolje eller
-drivstoff.

Drivstoffet er brannfarlig og kan føre til brann og eksplosjon.

Informasjon!
Ikke etterfyll drivstoff eller utfør servicearbeid på drivstoffsystemet mens
det sveises, eller i nærheten av åpne flammer, tente sigaretter, osv.
Gnister og flammer kan føre til eksplosjon av gasser som avgis av
batteriene.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Unngå ulykker ved å gå frem som følger:
• Koble alltid fra den negative batterikabelen først, og koble den på igjen
til slutt.
• Når du bruker reservebatteriet til å starte maskinen, må du følge
anvisningene i denne håndboken.
• Batteriterminalene må aldri kortsluttes med metallgjenstander.
• Det må aldri sveises, slipes eller røykes i nærheten av batteriene.
• Kontroller elektrisk utstyr og se at det ikke finnes løse koblinger eller
ødelagt isolasjon.
• Reparer eller skift ut eventuelle løse eller ødelagte deler.
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6.2 Skadelig avfall

Samle alt skadelig avfall som genereres under vedlikeholdsarbeidet.
Spillolje, brukte filtre og frostvæske skal avhendes på et avhendingssted
for skadelig avfall.
Oljefiller skal avhendes på en sikker måte, i henhold til alle gjeldende
forskrifter.
Batterier inneholder korroderende syre og tungmetaller; sørg for at de
avhendes i henhold til alle gjeldende forskrifter.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Skadelig avfall skal aldri slippes ut i jord eller avløpssystem!

Informasjon!
Sørg alltid for at skadelig avfall avhendes i henhold til forskriftene. Ta
godt vare på miljøet og unngå å forurense det med fremmedlegemer.
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6.3 Tabell for periodisk vedlikehold
Steder som skal vedlikeholdes periodisk
Tabell: 6

Sted / vedlikeholdsoppgave:
1. Kontroll av motoroljenivået, Se “6.5.1” på side 51.
2. Kontroll av kjølevæskenivået, Se “6.5.2” på side 52.
3. Kontroll av lufttrykk i dekk, Se “6.5.3” på side 52.
4. Kontroll av mulige lekkasjer, Se “6.5.4” på side 52.
5. Kontroll av spylevæskenivå, Se “6.5.5” på side 53.
6. Kontroll av hydraulikkoljenivå, Se “6.5.6” på side 53.
7. Undertrykksjekk for luftfilter (filtertilstand) 6.5.7 s. 53
8. Smøring av ledd i løfteren og stabiliseringssylinderene, Se “6.5.8” på side 54.
9. Smøring av fremre gaffel og bakre løfteledd, Se “6.5.8” på side 54.
10. Smøring av kulelagre på skjesylinderene og tomgangsskivene, Se “6.5.8” på
side 54.
11. Smøring av trekkstangledd, Se “6.5.8” på side 54.
12. Smøring av kuleledd på rattsylinderen, Se “6.5.8” på side 54.
13. Smøring av karaosserikoblingen, Se “6.5.8” på side 54.
14. Rengjøring av førerhusets luftfilter, Se “6.6.1” på side 55.
15. Tapping av luftfilterets vannoppsamler, Se “6.6.2” på side 55.
16. Rengjøring av motorens luftfilter, Se “6.6.3” på side 56.
17. Rengjøring av radiatorkjernen/kondensatorkjernen, Se “6.6.4” på side 57.
18. Kontroll av vekselstrømbåndets spenning,Se “6.6.5” på side 57.
19. Kontroll av hjullåsens dreiemoment, Se “6.6.6” på side 58.
20. Kontroll av bremsepedal, Se “6.7.1” på side 59.
21. Utskifting av motorolje og filter, Se “6.7.2” på side 59.
22. Utskifting av motoroljefilter, Se “6.7.3” på side 61.
23. Utskifting av drivstoffilter, Se “6.7.4” på side 62.
24. Se etter lekkasjer, stramming av ledd og koblinger, Se “6.7.5” på side 62.
25. Utskifting av returfilter for hydraulikkolje, Se “6.8.1” på side 63.
26. Utskifting av ratthydraulikkfilter, Se “6.9.6” på side 64.
27. Rengjøring av drivstofftank, Se “6.9.1” på side 64.
28. Kontroll av bremsefunksjon, Se “6.9.2” på side 64.
29. Utskifting av motorens lufttfilter og sikkerhetselement, 6.9.3 s. 64
30. Trykkmåling og justering av ratthydraulikk,
Se “6.9.4” på side 64.
31. Trykkmåling og justering av driftshydraulikk,
Se “6.9.5” på side 64.
32. Rengjøring av hydraulikkoljetank og utskifting av olje, Se “6.9.6” på side 64.
33. Utskifting av førerhusts friskluftfilter, Se “6.9.7” på side 65.
34. Kontroll av batteri, Se “6.9.8” på side 65.
35. Kontroll av alternatorens ledninger, Se “6.10.1” på side 66.
36. Kontroll av selvstarterens ledninger, Se “6.10.2” på side 66.
37. Inspisering og rengjøring av dyser, Se “6.10.3” på side 66.
38. Rengjøring av kjølesystem og utskifting av væske, Se “6.11.1” på side 66.
39. Utskifting av hydraulikkoljetanken luftehette

Vedlikeholdsintervall (timer) Y
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
(O)
(O)

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

Merk!
►
►
►
►
►
►

10-timers service må gjennomføres hver dag før motoren startes.
50-timers service må gjennomføres minst en gang i uken.
500-timers service må gjennomføres minst hver 6. måned.
1000-timers service må gjennomføres minst årlig.
2 år henviser til service som skal gjennomføres hvert 2. år, uavhengig av antall driftstimer.
(O) betyr at service først gjennomføres etter 50 timers drift, og deretter i intervallene merket med X.
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Intervallene ovenfor er basert på normale driftsforhold. Når det arbeides under forhold som ikke
er ideelle, skal intervallene reduseres tilsvarende.
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6.3.1 Servicesteder i motorrommet.
Referansenumrene i figuren henviser også til steder i
vedlikeholdstabellen.
Figur 59.

1. Peilestav for olje
2. Ekspansjonstank for kjølesystem.
5. Spylevæsketank for frontrute
15. Luftfilterets vannoppsamler.
17. Radiator-/kondensatorkjerner.
18. Alternator-/beltestramming.
21. Motoroljefilter.
23. Drivstoffilter.
25. Hydrauliske returfiltre
26. Drivhydraulikkfilter.
35. Kontroll av alternator/ledninger.
36. Kontroll av selvstarter/ledninger.
37. Kontroll av dyse.
39. Hydraulikkoljetankens luftehette.
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6.3.2 Alle vedlikeholdspunkter
Referansenumrene i figuren henviser også til steder i vedlikeholdstabellen.
Figur 60.

1. Kontroll av motoroljenivået,
2. Kontroll av kjølevæskenivået,
3. Kontroll av lufttrykk i dekk,
4. Kontroll av mulige lekkasjer,
5. Kontroll av spylevæskenivå,
6. Kontroll av hydraulikkoljenivå,
7. Inspeksjon av luftfilterets tilstoppingssensor (= tilstopping av motorluftfilteret)
8. Smøring av ledd i løfteren og stabiliseringssylinderene,
9. Smøring av fremre gaffel og bakre løfteledd,
10. Smøring av kulelagre på skjesylinderene og tomgangsskiver,
11. Smøring av trekkstangledd,
12. Smøring av kuleledd på rattsylinderen,
13. Smøring av karaosserikoblingen,
14. Rengjøring av førerhusets luftfilter,
15. Tapping av drivstoffilterets vannoppsamler,
16. Rengjøring av motorluftfilter,
17. Rengjøring av radiatorkjernen/kondensatorkjernen,
18. Kontroll av vekselstrømbåndets spenning,
19. Kontroll av hjullåsens dreiemoment,
20. Kontroll av bremsepedalens klaring,
21. Motoroljeskift og utskifting av filter,
22. Utskifting av motorluftfilter,
23. Utskifting av drivstoffilter,
24. Se etter lekkasjer, stramming av ledd og koblinger,
25. Utskifting av returfilter for hydraulikkolje,
26. Utskifting av ratthydraulikkfilter
27. Rengjøring av drivstofftank,
28. Kontroll av bremsefunksjon,
29. Utskifting av motorluftfilter og sikkerhetselement,
30. Trykkmåling og justering av ratthydraulikk,
31. Trykkmåling og justering av driftshydraulikk,
32. Rengjøring av hydraulikkoljetank og utskifting av olje,
33. Utskifting av førerhusets friskluftfilter,
34. Kontroll av batteri,
35. Kontroll av alternatorens ledninger,
36. Kontroll av selvstarterens ledninger,
37. Inspisering og rengjøring av dyser,
38. Rengjøring av kjølesystem og utskifting av væske,
39. Utskifting av hydraulikkoljetanken luftehette
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Anbefalt smøring og mengder
Tabell: 40

Smørepunkt
Drivstofftank

Mengde
58 l

Anbefalt kvalitet
DIN EN590
Dieselolje *

OE
DIN EN 590
Dieselolje

Merkander
Bruk enten sommerellervinterkvalitet,
avhengig av temperatur
Bruk aldri kun vann

Kjølesystem

12 l

Motorolje

6,4 l

Vann/glykol 50/50 Vann/glykol
%
50/50 %
15W/40 API CG-4, Castrol CDR 10W/30 Bruk 5W/30 ved
CF-4, CF, SH ASEA 98
temperaturer under -15°C

Hydraulikkolje

100 l

Spylevæske

3,8 l

E2, B4, B3, A2

Smørepunkter

ISO-VG46
Castrol AWH 46
DIN 51524
del 1 DIN 51502
Vann/spylevæske Vann/spylevæske
Bruk aldri kun vann
50/50 %
50/50 %
Molybdenumsulfid- Castrol MS1 Grease
smørning

* Se “Drivstoffkvaliteter” i denne håndboken.

6.5 10-timers service
Utfør følgende vedlikeholdsprosedyrer daglig, før motoren startes.

6.5.1 Kontroll av motoroljenivået (1)
Figur 61.

1. Peilestav
2. Oljepåfyllingstrakt.
Når oljenivået kontrolleres, må maskinen stå på et flatt underlag. Oljenivået må
være mellom merkene på peilestaven.
1. Slå av motoren et par minutter før kontrollen gjennomføres.
2. Trekk ut peilestaven (1), tørk av den og sett den inn igjen en kort stund.
3. Trekk peilestaven ut igjen og kontroller at oljenivået er mellom merkene
«Max» og «Min».
Om nødvendig må du tilsette anbefalt olje og sjekke oljenivået på nytt.

Informasjon!
Kvaliteten på oljen som legges til må tilsvare oljen i motoren.
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6.5.2 Kontroll av kjølevæskenivået (2)
Figur 62.

Nivået til kjølevæsken må være mellom linjene merket «Min» og «Max» på
ekspansjonstanken (A) når den er kald. Legg til rent vann etter behov. Husk å
kontrollere kjølevæskens frysepunkt jevnlig.

6.5.3 Kontroll av lufttrykk i dekk (3)
Et dekktrykk på 2,5-3,0 bar brukes under normale forhold.
Figur 63.

1. Lufttrykkmåler
Dekktrykket kan derimot variere avhengig av maskinens drift og driftsforhold.
Tillatt tålegrense er 1,7–5,7 bar.

6.5.4 Se etter mulig væskelekkasje (4)
Daglig visuell inspeksjon må utføres.
Ved periodisk vedlikehold må du kontrollere at alle slanger og plugger er tette.
Hvis du oppdager lekkasje, må disse repareres før maskinen startes.
Figur 64.

For eksempel må følgende områder kontrolleres:
A. Motorrommet.
B. Under maskinen.

Kontroller følgende i maskinen:
• Koblinger til væske- og hydraulikkslanger, radiatorer/kondensatorer,
tappe-/påfyllsplugger, osv.
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6.5.5 Kontroll av spylevæskenivå (5)
Spylevæsketanken er plassert under dekelet, foran i motorrommet.
Figur 65.

Sørg for at tanken alltid har tilstrekkelig væske. Legg til spylevæske i vannet.
Kontroller at væsken ikke fryser om vinteren.

6.5.6 Kontroll av hydraulikkoljenivå (6)
Hydraulikkoljenivået kan kontrolleres ved hjelp av hydraulikkoljetankens
nivåglass i motorrommet. Oljenivået må være synlig på nivåglasset.
Når oljenivået kontrolleres, må maskinen stå på et flatt underlag med
verktøyene senket, og oljen må være avkjølt.
Figur 66.

A. Nivåglass
B. Utluftingslokk/påfyllingslokk

Olje kan fylles på gjennom påfyllingstrakten (B) på tanken eller gjennom
lekkoljekoblingen ved trykk.
Ved påfylling av olje må du kontrollere at oljen og området rundt
påfyllingstrakten er rent.

Informasjon!
Kvaliteten på oljen som legges til må tilsvare oljen i tanken.
Hydraulikkoljetanken er overtrykket ved 0,35 bar

6.5.7 Kontroll av luftfilterets tilstoppingsfilter (7)
Figur 67.

La maskinen gå på maks RPM og sjekk fargen på glassrøret i
tilstoppingssenoren (vakuumsensoren) (A).
►

Ver. 27102014

Hvis sensoren blir rød når motorhastigheten øker, må luftfilteret rengjøres
og skiftes ut om nødvendig.
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6.5.8 Smøring (8–13)
Selv om maskinen er utstyrt med sentralsmøring, skal kun universalleddene på
leddakslene smøres med manuell smørepistol. Hvis maskinen ikke har
sentralsmøring, smøres alle smørenipplene ved hjelp av manuell smørepistol.

Smøring med manuell smørepistol:
►
►

Rengjør smørenipplene og tuppen av smørepistolen.
Trykk tuppen av smørepistolen vertikalt i forhold til smørenippelen, og påfør
passende mengde smørning. Leddakselens universalledd skal smøres til
smørningen er synlig under alle leddenes kragetetninger.

Smør følgende punkter:
Figur 68.

1. 8) Kuleledd for løfte- og stabilisatorsylindere (8 nippler).
2. 9) Leddbolter for fremre gaffel og bakre løfter (10 nippler).
3. 10) Kuleledd for skjesylindere (6 nippler).
4. 11) Leddbolter på tomgangsskive og trekkstang (8 nippler).

Figur 69.

1. Kuleledd for rattsylindere (2 stk.) (2+2 nippler).
2. Smørenippler for svingledd.
3. Smørenippler for svingledd.
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6.6 50-timers service
Slik service skal utføres ukentlig, selv om det ikke er gjennomført 50 driftstimer.
50-timers service inkluderer oppgavene i 10-timers service.

6.6.1 Rengjøring av førerhusets luftfilter (14)
Figur 70.

►
►
►
►

Åpne festeanordningen (2) og luftfilterets deksel (1) på høyre side av
førerhuset.
Fjern luftfilteret (3) og bruk trykkluft til å rengjøre den.
Rengjør fra innsiden og ut, og unngå å ødelegge fibrene i filteret.
Kontroller at filteret og forseglingene er i god stand. Skift ut filteret hvis det
er skadet.

6.6.2 Tapping av drivstoffilterets vannoppsamler (15)
Figur 71.

A. Tappekran
Plasser en lekkasjetett beholder under drivstoffilteret og åpne tappekranen
under filteret.
► Steng kranen når rent drivstoff (uten vann) renner ut.
► Tapp drivstoffsystemet om nødvendig (hvis motoren ikke starter eller går
ujevnt).Se “6.1.6” på side 44.
► Start motoren og se etter lekkasjer.
►

Ver. 27102014
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6.6.3 Rengjøring av motorens luftfilter (16)

Figur 72.

Luftfilteret er plassert bak serviceluken, bak på bakrammens venstre hjørne,
og peker nedover. Fjern erviceluken ved å løsne de to festene fra den nederste
kanten, trekke den ut og senke den.
Figur 73.

Filterdeler:

1. Filterboks. 2. Sikkerhetselement. 3. Filterelement. 4. Filterboksens
deksel. 5. Støvlomme.
Sikre lang levetid for en moderne, turboladet motor ved å sørge for at
luftfilteret holdes i god stand.
Figur 74.

Slik går du frem:
1. Stans motoren og fjern luftfilterets vernedeksel ved å fjerne
festeanordningene (A), rotere dekselet og trekke det ut (B) og (C).
2. Trekk ut filterelementet ved å rotere det (D).
► Inspiser filterelementet. Hvis elementet ser ut til å være rent og i god
stand, kan du fjerne løst støv og skitt ved å banke forsiktig på det. Hvis
elementet er skittent eller skadet, er det absolutt nødvendig å skifte det ut.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Hvis filterelementet er skadet, må sikkerhetselementet også skiftes
ut.
Ellers må du kontrollere sikkerhetselementets stand, uten å berøre
sikkerhetselementet dersom det er i driftsmessig stand.

►

Informasjon!
Filterprodusenter anbefaler ikke rengjøring av filterelementet med
trykkluft, siden trykkluft fort kan ødelegge filterpapirets fibre og
ødelegge et fungerende filterelement, uten synlige skader.
Hvis du må bruke trykkluft, bør du bruke svært lavt trykk og sende luften
fra insiden av filteret utover. Lufttrykket bør begrenses til 2–3 bar, og du må
unngå å trykke luftdysen mot filterpapiret eller for nær det.
► Inspiser filterelementets gummiforseglinger.
3. Fjern vernedekselet og støvlommen (E) på dekselet.
► Monter filterelementet og beskyttelsesdekselet i omvendt rekkefølge.
►

Informasjon!
Sikkerhetselementet må skiftes ut ikke senere enn når hovedelementet
er rengjort fem ganger.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Motoren må aldri være igang uten luftfilterelementet.
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6.6.4 Rengjøring av radiatorkjernen/kondensatorkjernen (17)
Kjernene er plassert bak motoren. Om nødvendig kan du fjerne
beskyttelsesdekselet (1) fra kjernene. Dekselet festes med fire
festeinnretninger.
Rengjør kjernene ved å blåse komprimert luft på dem fra motorsiden.
Unngå å ødelegge kjernens lameller.
Figur 75.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Bruk aldri trykkvaskeaggregat! Dette kan ødelegge kjernens lameller.
Om nødvendig skal kjernene rengjøres med passende løsningsmiddel og vann,
og/eller trykkluft.

6.6.5 Kontroll/jutering av vekeltrømbåndets spenning (18)
►

Inspiser vekselstrømgeneratorens V-belter. Hvis beltene er slitte eller oljete,
må de skiftes ut.
Figur 76.

Bruk tommelen til å trykke ned ett belte, med en kraft på 7–8 kp.
Beltet må gi etter omtrent 10 mm.
Jusering av beltets stramming:
1. Løsne festeenheten (B) (festeenheten under vekselstrømgeneratoren).
2. Løsne justeringslåseskruen (C).
3. Juster beltestrammingen ved å vri vekselstrømgeneratoren.
4. Stram justeringslåseskruen (C) og kontroller beltestrammingen.
5. Stram festeenheten (B) og gjenta punkt 2–4.

►

Ver. 27102014
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6.6.6 Kontroll av hjullåsens dreiemoment (19)
Figur 77.

Hjullåsenes spenning må kontrolleres daglig de første 50 timene maskinen er i
bruk. Spenningsdreiemomenter er 240 Nm, og spenningsrekkefølgen er angitt
av tallene i figure 77.
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6.7 250-timers service
Utfør samtidig 10-timers og 50-timers service.

6.7.1 Kontroll av bremsepedalens klaring (20)
Figur 78.

Bremsepedalen må ha omtrent 10 mm klaring. Juster om nødvendig.

6.7.2 Motoroljeskift og utskifting av filter (21)
• Skift alltid oljefilter når du skifter olje.
• Skift olje og filter etter de første 50 driftstimene.
• Utfør neste olje- og filterskift hver 250. time.
Utskifting av filter
►
►

Slå motoren av og vent omtrent 10 minutter, til oljen er noe avkjølt.
Plasser en panne under filteret (A).
Figur 79.

►
►
►

Ver. 27102014

Fjern oljefilteret (A) ved hjelp av en filterskrunøkkel.
Påfør et tynt lag ren motorolje på forseglingen til det nye filteret, og monter
filteret.
Stram med hendene, da filteret kan skades hvis det strammes for hardt.
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Oljeskift
Figur 80.

►
►

Plasser en panne under motoren og fjern oljedreneringspluggen (A) fra
bunnpannen.
Når all oljen er tappet, monterer og strammer du dreneringspluggen.
Figur 81.

►
►
►
►
►

Hell anbefalt motorolje i motoren gjennom oljepåfyllingstrakten (2) på
ventillokket. Se Tekniske spesifikasjoner for mengde og kvalitet.
Kontroller oljenivået på peilestaven (1)
Start motoren og la den gå på tomgang i ca. 1 minutt.
Stans motoren og kontroller oljenivået på peilestaven på nytt (1).
Hell i mer olje ved behov.

Informasjon!
Spart tid ved å først tappe motoroljen, deretter skifte ut oljefilteret, og til
slutt fullføre oljeskiftet.
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6.7.3 Utskifting av motoroljefilter (22)
Figur 82.

1.
2.
3.
4.
5.

Filterboks
Sikkerhetselement
Filterelement
Filterboksens deksel
Støvlomme
Figur 83.

Slik går du frem:
1.

Stans motoren og fjern luftfilterets vernedeksel ved å fjerne
festeanordningene (A), rotere dekselet og trekke det ut (B) og (C).
2. Trekk ut filterelementet ved å rotere det (D).
► Inspiser boksen og gummiforseglingene. Skift dem ut om nødvendig.
3. Fjern vernedekselet og støvlommen (E) på dekselet.
► Inspiser sikkerhetselementet. Skift ut elementet hvis det er støvet eller
ødelagt. Hvis sikkerhetselementet ser rent ut og ser ut til å være i god stand,
skal du ikke fjerne det.
4. Monter filterelementet og beskyttelsesdekselet i omvendt rekkefølge.

Informasjon!
Sikkerhetselementet må skiftes ut senest når filterelementet har blitt
rengjort fem ganger.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Motoren må aldri være igang uten luftfilterelementene.
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6.7.4 Utskifting av drivstoffilter (23)
Figur 84.

A. Drivstoffilter
► Parker maskinen på hardt og flatt underlag, og stans motoren.
► Plasser en panne under drivstoffilteret, og fjern filteret ved hjelp av en
filterskrunøkkel.
► Påfør et tynt lag ren dieselolje på forseglingen til det nye filteret, og monter
filteret. Stram med hendene, da filteret kan skades hvis det strammes for
hardt.
► Til slutt tapper du drivstoffsystemet.

6.7.5 Lekkasjesjekk (24)
Figur 85.

Se etter lekkasjer i maskinen og alle dens rør, slanger og koblinger.
Stram løse slangekoblinger og skift ut eventuelle ødelagte deler.
Ta kontakt med autorisert service hvis du oppdager lekkasjer i
hydraulikkpumpene eller -motorene. Lekkasje i akslene eller motoren gjør det
også nødvendig å ta kontakt med autorisert service.

►
►
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6.8 500-timers
Utfør samtidig 10-timers, 50-timers og 250-timers service.

6.8.1 Utskifting av returfilter for hydraulikkolje (25)
Figur 86.

Hydraulikkoljens returfiltere fjerner skitt fra oljen som føres tilbake i
hydraulikktanken.
► Parker maskinen på hardt og flatt underlag. Senk aller verktøy, aktiver
parkeringsbremsen og hindre at maskinen settes i bevegelse.

• Maskinen har to returfiltre for hydraulikkolje (1 og 2). Skift ut begge.
Figur 87.

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

Løsne festeanordningene (A).
Roter dekselet (B) med klokken og løft det med filterelementet.
Ta ut det gamle filterelementet.
Rengjør deler og forsegle overflater.
Monter et nytt filterelement og O-ringens forsegling.
Monter filterelementet og dekselet.
Start motoren og se etter lekkasjer.

6.8.2 Utskifting av drivhydraulikkfilter (26)
Figur 88.

1. Filterkopp
► Parker maskinen på et hardt og flatt underlag, og plasser en beholder under
filteret.
► Fjern filterkoppen og filterelementet.
► Skyll koppen i dieseldrivstoff, monter et nytt element på innsiden av koppen,
og sett filterkoppen tilbake på plass.

Informasjon!
Hydraulikkolje skiftes vanligvis ut sammen med filteret, Se “6.9.6” på
side 64.

Ver. 27102014
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6.9 1000-timers service

Utfør samtidig 500-timers, 250-timers, 50-timers og 10-timers service.

6.9.1 Rengjøring av drivstofftank (27)
Kondensert vann fra drivstofftanken tappes gjennom pluggen på bunnen av
tanken.
► Plasser en panne under tanken og ta ut pluggen. Steng pluggen så snart rent
drivstoff strømmer ut.
Dette arbeidet utføres best når tanken har lite drivstoff.

6.9.2 Kontroll av bremsefunksjon (28)
Kontroller at driftsbremsen og parkeringsbremsen fungerer. Maskinen må være
trygt parkert med 20 % helling når parkeringsbremsen aktiveres.

6.9.3 Utskifting av motorens lufttfilter og sikkerhetselement (29)
Figur 89.

1. Boks 2. Sikkerhetselement 3. Filterelement 4. Deksel 5. Støvlomme
► Stans motoren og fjern luftfilterets deksel (4).
► Fjern filterelementet og sikkerhetselementet (3 og 2), og rengjør innsiden av
filterboksen (1) med en tørr og lofri klut.
► Rengjør støvlommen (4) og filterboksdekselet (5).
► Monter det nye sikkerhetselementet (2) og det nye filterelementet (3).
► Steng luftfilterets beskyttelsesdeksel.

Merk!

Huomaa!

Notera!

Motoren må aldri være igang uten luftfilterelementene.

6.9.4 Trykkmåling og justering av ratthydraulikk (30)
Trykkmåling og justering av ratthydraulikk må utføres av et autorisert verksted.

6.9.5 Trykkmåling og justering av driftshydraulikk (31)
Trykkmåling og justering av driftshydraulikk må utføres av et autorisert
verksted.

6.9.6 Rengjøring av hydraulikkoljetank og utskifting av olje (32)
For at hydraulikksystemet skal fungere, er det avgjørende at systemet og oljen
er rene. Sørg for absolutt renhet når det arbeides med hydraulikk.
Figur 90.

1.

Plasser panner under dreneringspluggene til den hydrauliske oljetanken
(A).
2. Ta ut dreneringspluggene og tapp ut all oljen.
3. Steng dreneringspluggene og stram dem forsiktig.
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4. Åpne den hydrauliske oljetankens utluftingslokk (B) på venstre side av
motorrommet, og hell olje av riktig kvalitet gjennom påfyllingstrakten til
oljenivået er synlig i nivåglasset (C).
5. Steng utluftingslokket (B).
6. Start motoren og la den gå i noen minutter.
7. Stans motoren og kontroller oljenivået, ha i mer olje om nødvendig.
8. Start motoren og kontroller at alle plugger og koblinger er tette.
9. Snu bunnpannen og fest den på plass.

6.9.7 Utskifting av førerhusets friskluftfilter (33)
Figur 91.

►
►
►

Åpne luken (1) under førerhusvinduet på høyre side.
Fjern filteret (3) og avhende det i forhold til forskriftene.
Monter et nytt filter og steng luken.

6.9.8 Batterikontroll (34)
Figur 92.

Batteriet (A) er plassert bak den bakre serviceluken til høyre.
Batteriet er vedlikeholdsfritt og krever ingen spesiell service.
► Fjern festeinnretningene nederst på serviceluken, trekk luken utover fra den
nederste kanten, og senk den for å løsne luken.
► Kontroller at batterikablene er festet riktig, og at kabelkoblingene og
batterihusene er rene.
► Kontroller at batteriet er godt festet.
► Fest serviceluken.

Informasjon!
Hovedbryteren kan brukes til å kutte alle elektriske forbindelser mellom
batteriet og maskinen.
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6.10 2000-timer service
Utfør samtidig 1,000-timers, 500-timers, 250-timers, 50-timers og 10-timers
service.

6.10.1 Kontroll av alternatorens ledninger (35)
Inspiser alle alternatorens ledninger. Rengjør oksyderte koblinger og stram løse
koblinger. Skift ut ødelagte koblinger.
Figur 93.

6.10.2 Kontroll av selvstarterens ledninger (36)
Inspiser alle selvstarterens ledningforbindelser. Rengjør oksyderte koblinger og
stram løse koblinger. Skift ut ødelagte koblinger.

6.10.3 Inspisering og rengjøring av dyser (37)
Injektorens stand og åpningstrykket må kontrolleres av autorisert service.

6.11 2-års service
6.11.1 Rengjøring av kjølesystem og utskifting av væske (38)
1. Plasser en tilstrekkelig stor panne under motorens nederste slange.
2. Fjern ekspsansjonstankens hette og koble den nederste slangen fra
motoren.
3. La kjølevæsken strømme ned i pannen og monter den nederste slangen.
4. Sett den nederste slangen på plass og fyll kjølesystemet med en blanding av
rent vann og radiatorspylevæske. Følg instruksjonene for blanding på
radiatorspylevæskens emballasje.
5. Start motoren og la den gå på tomgang i omtrent 20 minutter.
6. Stans motoren og tøm radiatorspylevæskeløsningen ut gjennom den
nederste slangen.
7. Monter den nederste slangen ved hjelp av en ny slangeklemme og fyll
kjølesystemet med frostvæskeblanding.
8. Start motoren og la den gå på tomgang i omtrent 5 minutter.
9. Kontroller kjølevæskenivået og ha i frostvæske om nødvendig.
10. Kontroller at det ikke finnes lekkasjer.
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6.11.2 Utskifting av hydraulikkoljetanken luftehette (39)
Figur 94.

►

Ver. 27102014

Skift ut hydraulikkoljepåfyllingtraktens luftehette (A).
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6.12 Sikringer og reléer
Sikringene og reléene er plassert i det elektriske instrumentbordet under
dokumentrommet. Sikringene er av typen MICRO.
Figur 95.

Tabell: 41

Num
mer
1
2
3
4

Krets

5
6
7
8
9

High beams
Fremre arbeidslys
Bakre arbeidslys
Blinklys
Justering av førerhustemperatur /
viftekontroll
Ikke i bruk
Taklysuttak
Safematic / bremselys / domlys /radio
stand-by (15)
Nødblinklys
Motorrommets lys
Blinklys

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Venstre parkerings-/instrumentlys
Høyre parkeringslys
Venstre nærlys
Høyre nærlys

Størrel
se
3A
3A
7,5 A
7,5 A

Num
mer
24
25
26
27

Krets

10 A
20 A
20 A
15 A
10 A

28
29
30
31
32

Speil- og setevarmer
Vifte/luftkondisjonering
Tenningsbryter/glødeeksitasjon
Bakre løfter / fremre vekselventil /
venstre syl. hydr. / bakre
verktøyselektrisitet
Takometer (30)
Drivstoff/temperatur/takometer (15)
Radiominne
Ikke i bruk
Ikke i bruk

10 A
10 A

33
34

RELÉER
Vibrasjonskontrollrelé
Sentral alarmaktiveringsrelé

10 A
7,5 A
3A

35
36
37

Større
lse
15 A
20 A
10 A
15 A
7,5 A
7,5 A
7,5 A

K15
K13

Startlåsrelé
Elektrisitet til verktøy foran (trykknapp)
Elektrisitet til verktøy foran
(vibrasjonsbryter)
Forhåndskontroll
Senking av motorhydraulikk
Hovedbryterrelé
Drivsystemrelé
Bryterelé for forhåndskontroll

K3
K1.4
K1.3

Programvalg for lås/driv
7,5 A 38
K1.2
Parkeringsbrems
15 A 39
K1.1
Drivverk
10 A 40
K2
Hovedkraft til forhåndskontroll
15 A 41
Fremre uttak / hurtigutløsingslås /
15 A 42
K7
gaffelflyting og vipping
21
Motorstanser (15)
20 A 43
Ryggelys
K1.6
22
Vindusvisker / vindusspyler / horn
10 A 44
Tåkefjernerrelé
K5
23
Vindusvisker / vindusspyler bak
3A
45
Vibrasjonsrelé
K9
Bruk kun sikringer i størrelsene angitt ovenfor! Motorrommets instrumentbord og reléskap har følgende
brytere: Hovedkraft 80A , Tenning 50A, Gløde 50A (av typen MAXI). Se 3.8.1 Motorrommets komponenter,
side 18.
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6.13 Oppbevaring av maskinen
6.13.1 Oppbevaring av flerprosessmaskinen i under 2 måneder
Du behøver ikke foreta noe hvis:

• Maskinen har blitt vedlikeholdt jevnlig.
• Maskinen er ren
• Kjølevæsken har et passende frysepunkt i forhold til
omgivelsestemperaturen.
• Bensintanken er full.
• Batterioppbevaring er ordnet.

6.13.2 Oppbevaring av flerprosessmaskinen i mer enn 2 måneder
Følgende prosedyre må følges hvis maskinen skal oppbevares i mer enn 2
måneder:
► Rengjør maskinen inn- og utvendig, og foreta generell smøring.
► La motoren gå til den når normal temperatur, og kjør maskinen en stund.
► Skift ut motoroljen og sett filteret tilbake på plass.
► Åpne drivstoffilterets dreneringsplugg og fjern eventuelt vann og rester. Lukk
pluggen.
► Rengjør drivstofftanken og fyll den med ren diesel som passer til
omgivelsestemperaturen. La motoren gå i omtrent 5 minutter.
► Rengjør motorens luftfilterboks og -element.
► Drener og rens kjølesystemet og fyll det med anbefalt frostvæskeblanding.
► Kontroller at batteriene er ladet helt opp. Hvis maskinen skal oppbevares
kaldt, må du ta ut batteriene. Kontroller batterienes ladenivå hver 30. dag.
► Oppbevar maskinen på et tørt, varmt sted og beskytt den mot solskinn. Løft
maskinens hjul fra bakken ved hjelp av passende støttestativer.
► Unngå rust ved å smøre alle ubeskyttede sylinderaksler.

6.14 Idriftsetting av maskinen
6.14.1 Etter oppbevaring i mindre enn 2 måneder
►
►
►
►
►
►

Kontroller at batteriene er ladet helt opp.
Kontroller olje- og væskenivåer og dekktrykk.
Gjennomfør generell smøring.
Tapp drivstoffsystemet om nødvendig.
Start motoren, men ikke la den gå i over 1000 r/min.
Gjennomfør en testkjøring for å kontrollere at alt utstyret fungerer slik det
skal.

6.14.2 Etter oppbevaring i mer enn 2 måneder
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Kontroller trykket i dekkene.
Fjern beskyttelsesdekslene og senk maskinen.
Åpne drivstoffilterets dreneringsplugg og fjern eventuelt vann og rester. Lukk
pluggen.
Kontroller motoroljenivået.
Kontroller kjølevæskenivået.
Kontroller at batteriene er ladet helt opp.
Koble batterikablene og stram ordentlig.
Kontroller hydraulikkoljenivået.
Kontroller V-beltets tilstand og stramhet.
Start motoren, men ikke la den gå i over 1000 r/min.
Kontroller at alle deksler og luker er på plass, og at de er festet ordentlig.

Advarsel!

Varoitus!

Varning!

Før du starter motoren, må du kontrollere at alle kontroller er i nøytral
stilling og at parkeringsbremsen er aktivert.
La aldri motoren gå i et lukket rom. Tilstrekkelig ventilering er
nødvendig under alle forhold.
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7.0 TEKNISKE SPESIFIKASJONER
7.1 Mål
Tabell: 42

MÅL
Lengde, bakre løfter
Bredde
Høyde
Hjulavstand
Sporbredde
Svingradius, min.
Svingradius, maks
Bakkeklaring

[mm]
4000 mm
1650
2100 mm
1927 mm
1330 mm
1533 mm
8183 mm
210 mm

VEKT
Tomvekt
Forakselvekt
Bakakselvekt
Høyest tillatte vekt for
foraksel
Høyest tillatte vekt for
bakaksel

[kg]
2660 kg
1340 kg
1380 kg
3500 kg
3500 kg

7.1.1 Motor, generelt
Modell:
Sylinderdiameter:
Stempel:
Antall sylindere:

VM Motori D754 SE3, diesel
94 mm
107 mm
4 stk

Forskyvning:
Nominell effekt:
Maksimalt dreiemoment:
Tomgang:

2970 cm2
51,5 kW (70 hp) 2600 r/min
220 Nm (1400 r/min)
850 ± 50 r/min

7.1.2 Motorsmøresystem
Gir-typepumpe og utskiftbart hovedflytfilter.
Oljefilter:
Papir
Minste oljetrykk:
1,2–1,6 bar

7.1.3 Drivstoffsystem
Drivstoff
Diesel*
Innsprøytningspumpe:
Ra
Innsprøytningsrekkefølge:
1-3-4-2
Innsprøytningstrykk:
250 bar
Drivstoffilter:
Papir
* Fyringsolje må ikke brukes som drivstoff.

7.1.4 Kjølesystem
Temostatkontrollert, overtrykket.
Hydraulisk motordrevne vifter.

7.1.5 Drivhydraulikk
Lukket, lastsensitivt system med endring av kjøreretning ved hjelp av
elektrisk valgbryter.
Lasteautomatiseringsovervåkende motoroperasjon.
Trinnløse hastigheter: 0–15 og 0–30 km/t.
Drivpumpe:
Aksial stempelpumpe med variabel forskyvning
Navmotorer:
Radialstempelmotorer på alle hjul
Pumpeeffekt:
135 l/min
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350 bar

7.1.6 Arbeidshydraulikk
Lastsensitivt LS-system
Pumpe:
Aksial stempelpumpe med variabel forskyvning
Ventiler:
4-stammer, elektrisk kontrollert
Pumpeeffekt:
100 l/min
Maksimalt trykk:
200 bar

7.1.7 Ratthydraulikk
Hydrostatisk karosseristyring. Styresystemets oljestrøm tas fra
arbeidshydraulikkretsen ved hjelp av en prioriteringsventil.
Rattsylindere:
2 stk

7.1.8 Annen informasjon om hydraulikk
Hydraulikkoljekjølevæske knyttet til motorradiator.
Oiljevolum:
ca. 100 l

7.1.9 Bremser
Våte skivebremser på forhjulnavene. Parkeringsbremsen påvirker
forhjulene.
Ved normal drift brukes det hydrostatiske drivverket til nedbremsing.

7.1.10 Aksler
Navmotorene montert på fremre og bakre ramme fungerer som aksler.

7.1.11 Dekk
Standard dekk:
31x11,5 R15
Dekktrykk:
- Minste tillatte trykk:
1,5 bar
- Maksimalt tillatt trykk:
3,5 bar
Dekktrykk kan variere avhengig av bruk. En generell pekepinn på trykk er
2,6 bar både foran og bak, med mindre annet er angitt på verktøyet.

7.1.12 Elektrisk system
Spenning:
Selvstartemotor:
Vekselstrømgenerator:
Batteri:
Jording:
Sikringer:
Frontlyktpære:
Arbeidslyspære:
Parkeringslypære:
Blinklyspære:
Bremselyspære:
Varsellyspære:
Motorrommets lyspære:
72

12 V
2,2 kW
85 A
12 V, 145 Ah
Negativ
6.2 Skadelig avfall, side 46.
H7/12V/55W
H3/12V/55W
T4W/12V/4W
P21W/12V/21W
P21W/12V/21W
H3/12V/55W
C5W/12V/5W
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Førerhusets taklyspære:

C10W/12V/10W

7.1.13 Luftkondisjonering (tilleggsutstyr)
Kjølemedium (R 134):

1,35 kg

Annen informasjon:
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8.0 Feilsøking og reparasjonsarbeid
Følgende er noen anvisninger for feilsøking. Listen er gir kun en
pekepinn og skal ikke anses som et fullstendig feilsøkingsdiagram.
Hvis instruksjonene nednefor ikke er tilstrekkelig til å rette opp
problemet, anbefaler vi at du tar kontakt med et autorisert
serviceverksted.
Husk alltid å kontrollere alle sikringer, oljenivåer og filtre før du tar
kontakt med service eller påbegynner reparasjonsarbeid.

8.1 Problem, årsak, korrigerende tiltak
Tabell: 43

Problem

Årsak
Korrigerende tiltak
Tomt for drivstoff eller drivstoff av feil Fyll drivstoff, bruk drivstoff som passre
kvalitet?
til temperaturen.
Drener vann fra tanken.
Motoren starter ikke eller er
Luft
eller
vann
i
drivstoffsystemet?
Kontroller drivstoffledningenes
vanskelig å starte opp:
koblinger, reparer om nødvendig.
Tapp drivstoffsystemet.
Oljeviskositeten for høy?
Bruk olje som passer til temperaturen.
Flatt batteri?
Lad opp eller skift ut batteriet.
Sikring 21 eller 26 røket?
Skift sikring. Se anvisningene!
Lite drivstoff?
Etterfyll drivstoff.
Blokkert luftfilter?
Rengjør eller skift ut filteret.
Lav motoreffekt:
Blokkert drivstoffilter?
Skift ut filteret.
Motorstans:
Tom for drivstoff?
Etterfyll og tapp drivstoffsystemet.
Unormal farge på eksosgass:
Drivstoff av lav kvalitet?
Bruk riktig type drivstoff.
Overflødig olje i motoren?
Drener eventuell overflødig olje!
For lite kjølevæske?
Etterfyll til riktig nivå.
Blokkerte kjøleribber?
Rengjør ribbene.
Skitten frostvæske?
Skyll kjølesystemet og skift ut væsken.
Kjølevæsken er for varm:
Overlast?
Reduser motorbelastningen.
Drivstoff av lav kvalitet?
Bruk riktig type drivstoff.
Maskinen kjører ikke i ønsket
For lite hydraulikkolje?
Etterfyll olje til riktig nivå.
Drivhydraulikkfilteret blokkert?
Skift ut filteret.
hastighet:
Maskinen kjører ikke i det hele Sikring 18 røket?
Skift sikring! Se anvisningene!
tatt:
Maskinen kjører ikke forover
Kjøreretningsbryter ødelagt?
La autorisert service skifte ut bryteren
eller i revers:
og inspisere kretsen.
Kjøreprogrammet endres ikke: Sikring 16 røket?
Skift sikring! Se anvisningene!
Gaflene beveger seg ikke:
Sikring 19 røket?
Skift sikring! Se anvisningene!
Flottør virker ikke:
Sikring 20 røket?
Skift sikring! Se anvisningene!
Bakre løfter fungerer ikke:
Sikring 27 røket?
Skift sikring! Se anvisningene!
Hydraulikken i fremre sylinder Svikt i verktøyelektrisitetsknappen.
La autorisert service skifte ut knappen
virker ikke:
og inspisere kretsen.
Hydraulikken i bakre sylinder
Sikring 27 røket?
Skift sikring! Se anvisningene!
virker ikke:
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9.0 Servicenotat
Husk å alltid notere utført service på riktig sted i servicenotatet.
I tabellene
Driftstimene angitt under periodevis vedlikehold er gjeldende
avlesninger for maskinens driftstimeteller.
Husk også å gjennomføre 10-timers og 50-timers service og 2-års service
til riktig tid.
Betimelig og korrekt vedlikehold er en forutsetning for at garantien
skal forbli gyldig.
Tabell for periodevis vedlikehold; 6.3 Tabell for periodisk vedlikehold,
side 47.!
Kopier tabellen og noter gjennomført service, tekniker og verksted. Gi et
eksemplar til kunden eller fest det til maksindokumentasjonen.

Tabell: 44

10-timers service / daglig inspeksjon og smøring
Utfør 10-timers service / inspeksjon daglig og sammen med alt periodevis vedlikehold!
Inspiserings- og smørepunktene finnes i vedlikeholdstabellen.
MERK!
Utfør daglige inspeksjoner og smøring jevnlig, slik at du sikrer at maskinen får lang og effektiv levetid.
Tabell: 45

50 timers service / hver 50. time / minst én gang hver uke
Gjennomfør slik service med 50 timers intervall, eller minst én
gang hver uke, sammen med 10-timers servicen.

Fullført service
Dato:

Motavlesning:
Når maskinens timeteller viser 50-timer, må du utføre 10- og 50- Tekniker:
timers service, samt punktene merket med O i 50timerskolonnen.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen. Stempel:
MERK!
Slik service er grunnleggende for at en ny maskin skal forbli
pålitelig!
Tabell: 46

Timetelleravlesning: 250 timer
Gjennomfør slik service når maskinens driftstidsteller står på
250 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, og 250 timer.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.
Stempel:
MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!
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Tabell: 47

Timetelleravlesning: 750 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 750 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, og 250 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 48

Timetelleravlesning: 1000 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 1000 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, 250, 500 og 1,000 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 49

Timetelleravlesning: 1250 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 1250 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, og 250 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 50

Timetelleravlesning: 1500 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 1500 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, 250 og 500 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!
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Tabell: 51

Timetelleravlesning: 1750 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 1750 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, og 250 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 52

Timetelleravlesning: 2000 timer

Fullført service

Dato:
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 2000 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, 250, 500, 1000 og 2000 timer.
Motavlesning:
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen. Tekniker:
MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 53

Timetelleravlesning: 2250 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 2250 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, og 250 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 54

Timetelleravlesning: 2500 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 2500 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, 250 og 500 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!
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Tabell: 55

Timetelleravlesning: 2750 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 2750 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, og 250 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 56

Timetelleravlesning: 3000 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 3000 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, 250, 500 og 1,000 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 57

Timetelleravlesning: 3250 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 3250 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, og 250 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 58

Timetelleravlesning: 3500 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 3500 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, 250 og 500 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!
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Tabell: 59

Timetelleravlesning: 3750 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 3750 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, og 250 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 60

Timetelleravlesning: 4000 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 4000 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, 250, 500 og 1,000 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 61

Timetelleravlesning: 4250 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 4250 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, og 250 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 62

Timetelleravlesning: 4500 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 4500 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, 250 og 500 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!
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Tabell: 63

Timetelleravlesning: 4750 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 4750 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, og 250 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Tabell: 64

Timetelleravlesning: 5000 timer
Fullfør slik service når maskinens timeteller viser 5000 timer!
Fullfør servicepunktene for 10, 50, 250, 500 og 1,000 timer.
Arbeidet som skal gjennomføres finnes i vedlikeholdstabellen.

Fullført service
Dato:
Motavlesning:
Tekniker:

MERK!
Betimelig periodevis vedlikehold og daglig inspisering (10-timers Stempel:
vedlikehold) sikrer et effektiv og lang levetod for maskine!

Husk å skylle kjølesystemet og skifte kjølevæske hvert andre (2.) år!
Selv fra nå av må du sørge for at maskinen får regelmessig service i
henhold til serviceplanen. Slik sikrer du at maskinen får god og lang
levetid og høy gjensalgsverdi.
Merknader:
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