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1.0 ESIPUHE
Onnittelut uuden LM Trac taajamatraktorin hankinnasta. Tämä kone on
Oy LAIMU Ab:n innovatiivisen suunnittelun ja ammattitaitoisen osaamisen laadukas tuote.
Kone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään
tunnettujen valmistajien toimittamia komponentteja. Suunnittelun ja
tuotannon kaikissa vaiheissa noudatetaan tiukkoja laatuvaatimuksia ja
laadunvalvonnan kriteerejä.
Tämä ohjekirja sisältää koneen käyttöön ja huoltoon tarvitsemasi tiedot
sekä ohjeistaa turvallisiin työtapoihin. Kirja sisältää myös neuvoja häiriötapausten varalta.
Seuraamalla annettuja ohjeita ja tekemällä ohjeiden mukaiset huoltotyöt
ajallaan, varmistat koneellesi häiriöttömän ja pitkän käyttöiän.
Kiinnitä erityistä huomiota koneen käyttöä ja huoltoa koskeviin turvallisuusohjeisiin!
Koneen kuljettajan on luettava ja omaksuttava tässä kirjassa annettu ohjeistus ennen työskentelyä koneella. Koneeseen huoltotöitä tekevän on
myös luettava ja omaksuttava huoltotöitä koskeva ohjeistus ennen huoltotöiden aloittamista.
Koneen mukana on aina oltava käyttöohjekirja. Kirjan kuluessa lukukelvottomaksi tai hävitessä, hanki uusi kirja tai tarvitsemasi lisäkirjat
LM Trac jälleenmyyjältä.
Pitkäjänteisestä ja jatkuvasta tuotekehityksestämme johtuen pidätämme
oikeuden rakenteellisiin ja teknisiin muutoksiin, ilmoittamatta niistä etukäteen.
Edellä mainitusta syystä johtuen on mahdollista, että kone ei täysin vastaa tässä kirjassa annettuja tietoja.
LM Trac jälleenmyyjältä saat viimeisimmät tiedot ja voit tarvittaessa
hankkia uuden päivitetyn ohjekirjan.
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Info!
Tämän ohjekirjan tekstin ja kuvien osittainenkin kopioiminen on kiellettyä.
Kaikki mahdollinen on tehty tämän kirjan tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Emme vastaa kirjassa mahdollisesti esiintyvien virheiden aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista.
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1.1 Koneen tiedot ja valmistuskilvet
Omistaja:

Kirjoita tiedot alla oleville riveille:
____________________________________ _________________________

Osoite:

____________________________________ Puh: _____________________

Peruskone:

Valmistusno: _________________________ Malli: ____________________

Moottori:

Valmistusno: _________________________ Malli: ____________________

Jälleenmyyjä: ____________________________________ Puh: _____________________
Varaosaliike: ____________________________________ Puh: _____________________
Huoltoliike:

____________________________________ Puh: _____________________
Koneen valmistuskilpi (A) sijaitsee eturungon vasemmalla puolella oven
alapuolella.

Kuva 1.

Valmistuskilpeen on merkitty:
CE -merkintä, sekä: Koneen malli, valmistusnumero, valmistusvuosi, paino, max. kokonaispaino, max. akselipainot etu/taka, moottorin teho.
Moottorin valmistuskilvet sijaitsevat sylinterikannen päädyssä sekä
jäähdyttimen yläpuolella olevassa runkopalkissa
Kuva 2.

Moottorin valmistuskilpeen on merkitty moottorin malli ja sarjanumero.
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1.2 Käyttöohjekirja
Tämä käyttöohjekirja koostuu seitsemästä (7) eri jaoksesta;
01 Johdanto
- Sisällysluettelo
02 Turvallisuus
03 Koneen rakenne
04 Ohjaamo ja hallintalaitteet
05 Ajaminen ja käyttö
06 Huolto
07 Tekniset tiedot
LM Trac - työkone sisältää uusinta teknologiaa ja sen käyttäminen ja
huoltaminen asettavat myös vaatimuksia koneen käyttäjälle ja huoltajalle. Lukemalla ja omaksumalla tässä kirjassa esitetyt tiedot, varmistat turvalliset ja teknisesti oikeat tavat käyttää ja huoltaa tätä konetta.
Kirjan sisältö on pyritty tekemään mahdollisimman selkeäksi ja kaikki
mahdollinen on tehty kirjassa esitettyjen tietojen riittävyyden ja oikeellisuuden varmistamiseksi. Koneen monenlaisten käyttöolosuhteiden ja
käyttötapojen vuoksi on kuitenkin mahdollista, että jokin olennainen tieto on jäänyt pois tai on ko. tapauksessa virheellistä. Koneen käyttäjän on
huomioitava tämä ja toimittava sen mukaisesti.
Tämä kirja ei myöskään sisällä koneeseen liitettävien työlaitteiden käyttö-/huolto-ohjeita. Koneen kuljettajan on tutustuttava liitettävien työlaitteiden omiin turvallisuus-, käyttö-/huolto-ohjeisiin.

1.3 Turvallisuus ja ympäristön suojelu
Valmistamamme kone on tehty mahdollisimman ympäristöystävälliseksi
ja käyttöturvalliseksi. Koneen käyttäjä on kuitenkin yksin vastuussa siitä,
että käyttää konetta ympäristöä ja sen turvallisuutta kunnioittaen.
Lue ja sisäistä tämän ohjekirjan 02 Turvallisuus -jaos.

1.4 Rakennemuutokset
Koneen rakenteeseen ja/tai käyttöjärjestelmään tehtävät muutokset
vaativat aina Oy LAIMU Ab:n kirjallisen luvan tai koneen takuu raukeaa.

1.5 Virhevastuu ja takuu
Oy LAIMU Ab:n virhevastuu/takuu ei kata vaurioita, jotka ovat todistettavasti syntyneet tässä ohjekirjassa annettujen ohjeiden vastaisesta toiminnasta.
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1.0 TURVALLISUUS
Koneen käyttämisessä ja huoltamisessa on noudatettava kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä.
Ohjekirjan turvallisuus- ja käyttöohjeita on noudatettava!
Huolto- ja säätöohjeita tulee noudattaa. Niiden noudattaminen takaa
koneen häiriöttömän ja turvallisen toiminnan ja pitkän taloudellisen toiminta-ajan.
Jos koneeseen tulee häiriö jota et saa selvitettyä ja poistettua, ota yhteyttä LM Trac huoltoon.
Lopeta työskentely välittömästi, jos on olemassa vähäinenkään mahdollisuus, että häiriö aiheuttaa loukkaantumisvaaran tai koneen vaurioitumisvaaran.

1.1 Merkinnät ja Symbolit

Varoitus!

Varning!

Warning!

Varoitus-merkintä varoittaa loukkaantumisvaarasta ja/tai vakavista esinevahingoista sekä ohjeistaa näiden riskien poistamiseen.

Huomaa merkinnällä haluamme kiinnittää huomiosi asiaan tai toimintaan joka opastaa Sinua mahdollisimman turvalliseen ja taloudelliseen
työskentelytapaan koneellasi.

Info!
Info, antaa Sinulle yleistä tietoutta esim. viranomaismääräyksien noudattamisesta eri yhteyksissä (jätteiden hävitys...), koneen ja ympäristön suojaamisesta käytön ja huoltotöiden yhteydessä jne.

1.2 Turvallisuusohjeet
Paras vakuutus onnettomuuksia vastaan on turvallisuusohjeiden noudattaminen.
Kuva 1.

Lue huolella ja ymmärrä tämä osa ennen kuin aloitat työskentelyn koneen kanssa. Jokaisen käyttäjän, riippumatta kokemuksesta, tulee lukea
ja ymmärtää tämä osa ennen koneen käyttöä. Koneen omistajan tulee
tiedottaa näistä ohjeista. Säilytä ohjekirja sille varatussa paikassa.

1.2.1 Ennen käyttöä
• Opi tuntemaan kone ja ole tietoinen sen rajoituksista. Lue käyttöohjekirja ennen kuin käynnistät koneen.
• Noudata kaikkia koneessa olevia varoitus-ja opastustarroja.
• Älä aja koneella alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Väsymys voi myös olla vaarallista.
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02 Turvallisuus

5

Käyttöohje

LM 686

• Tutki ympäristö ennen työskentelyä ja lisälaitteiden asennusta.
• Älä käytä säkkimäisiä, kuluneita tai liian väljiä vaatteita. Vaatteet voivat tarttua pyöriviin osiin tai hallintalaitteisiin ja aiheuttaa onnettomuuksia. Käytä oikeita suojavaatteita eli kypärää, turvajalkineita,
suojalaseja, kuulosuojaimia, työkäsineitä jne. kuten työsuojelumääräykset vaativat.
• Älä salli matkustajia koneessa työskentelyn aikana.
• Tarkasta mekaanisten osien kuluneisuus ja oikea säätö. Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat heti. Tarkasta pulttien ja muttereiden kireys
määrävälein.
• Pidä kone puhtaana. Kertynyt maa-aines, rasva, pöly ja ruoho voi syttyä palamaan ja aiheuttaa onnettomuuksia.
• Käytä ainoastaan Oy Lai-Mu Ab:n hyväksymiä lisälaitteita ja työvälineitä.
• Varmista ennen käynnistystä, että koneessa on tarpeellinen määrä
polttoainetta ja öljyä ja että kone on voideltu ja kaikki huollot tehty.
• Älä muuta koneen rakennetta, se voi johtaa turvallisuusriskeihin joita
ei voi ennakoida.
• Älä anna konetta tottumattoman käsiin. Lainaaja on vastuussa mahdollisista vaurioista ja onnettomuuksista.

1.2.2 Käytön aikana
• Kulje koneeseen ja sieltä pois turvallisella tavalla. Käytä aina käsikahvoja ja askelmia. Älä koskaan tartu hallintalaitteisiin, kun nouset koneeseen. Älä koskaan hypi koneeseen tai sieltä pois.
• Käynnistä ja käytä konetta ainoastaan kuljettajan istuimelta käsin. Älä
koskaan nouse istuimelta moottorin käydessä.
• Ennen käynnistystä varmista, että kaikki hallintalaitteet ovat vapaaasennossa tai pois päältä.
• Älä käynnistä moottoria oikosulkemalla käynnistinmoottorin liittimiä.
Älä yritä ohittaa virtalukkoa, kone voi lähteä liikkeelle.
• Älä käynnistä moottoria suljetussa tai huonosti tuuletetussa tilassa.
Pakokaasut ovat myrkyllisiä.
• Varmista, että kaikki turvavarusteet ja luukut ovat paikoillaan. Asenna
uudet turvavarusteet vaurioituneiden tai puuttuvien tilalle.
• Estä koneen kaatuminen. Sovita ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin
äläkä aja liian jyrkissä rinteissä.
• Pidä ovet ja luukut kiinni ajon aikana. Älä ohjaa konetta ohjaamon ulkopuolelta.
• Käytä hallintalaitteita turvallisella tavalla. Paina kaasupoljinta hitaasti,
se estää koneen repivää liikkeellelähtöä.
• Suunnittele ajoreitti, vältä esteitä.
• Pidä tarpeellinen etäisyys ojiin ja jyrkkiin tieluiskiin. Ole erityisen varovainen sateella ja märällä tai jäisellä / lumisella pinnalla.
• Ota huomioon muut tiellä liikkujat. Katsele mihin olet menossa ja käytä kattovilkkua tieliikennelain ja asetusten määräämällä tavalla.
• Muista, että koneen vakavuus muuttuu kuormituksen mukaan. Pidä
taakat mahdollisimman alhaalla.
• Ajettaessa alamäkeä, anna koneen voimansiirron tehdä jarrutus. Vältä
jarrupolkimen käyttöä nopeuden vähentämiseen.
• Älä muuta ajosuuntaa tai nopeutta ajettaessa rinteissä.
• Pidä kiinni ohjauspyörästä koneen kaatuessa, älä hyppää.
• Noudata tarkasti työvälineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita.
• Älä mene kuormaimen kääntönivelen alueelle, moottorin käydessä.
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1.2.3 Käytön jälkeen
►
►
►
►
►
►

Pysäköi kone tasaiselle, kovalle maalle.
Laske kaikki työlaitteet maahan.
Pysäytä moottori.
Poista virta-avain.
Lukitse ovet.
Avaa päävirtakatkaisin.

1.3 Huoltotyön aikana
• Pysäköi kone tasaiselle, kovalle alustalle, laske työvälineet alas ja pysäytä moottori.
• Huomioi, että hydrauliikkajärjestelmään voi jäädä painetta moottorin
sammuttamisen jälkeen.
• Jos irrotat hydrauliikan osia, varmista ensin, että öljy on jäähtynyt tarpeeksi palovammojen välttämiseksi.
• Avaa liitokset varovasti niin, että öljy ei purkaannu voimalla ulos.
• Ennen moottorin, pakoputkiston, jäähdyttimen tai hydrauliikan huoltamista, anna koneen jäähtyä täysin.
• Pysäytä aina moottori ennen tankkausta. Vältä roiskimista ja ylitäyttöä.
• Älä tupakoi tankkauksen ja akun huoltamisen aikana! Varmista, että
polttoainesäiliön tai akun lähelle ei pääse kipinöitä tai avotulta. Akusta
purkautuu paloarkoja kaasuja, erityisesti latauksen aikana.
• Lue ”Apuakun käyttö” kohta 4.3.4 s. 33, ennen kuin käytät apuakkuja
käynnistyksen yhteydessä.
• Älä aseta metalliesineitä akun napojen päälle.
• Estä oikosulkuja ja kipinöintiä, irrota aina ensin akun miinus kaapeli ja
kytke plus kaapeli ensin.
• Pidä ensiapuvälineet ja ensisammutin saatavilla.
• Älä avaa jäähdyttimen tai paisuntasäiliön korkkia, ennen kuin neste on
jäähtynyt. Käännä korkki varovasti auki ja anna paineen purkaantua hitaasti.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Ulospurkautuva neulanterävä hydrauliöljysuihku saattaa olla näkymätön ja tunkeutua vaatteiden läpi ihon alle aiheuttaen vakavia vammoja.
Älä koskaan tarkasta vuotoja käsin vaan käytä esim. pahvinpalaa. Pukeudu kasvosuojukseen ja työkäsineisiin. Mikäli öljyä pääsee tunkeutumaan
ihoon, hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon. Öljy voi aiheuttaa kuolion,
vakavan tulehduksen ja allergisia reaktioita.
• Akku ja sen happo sisältävät raskasmetalleja, Hävitä akut voimassa
olevien määräysten mukaisella tavalla.
• Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, kun hävität öljyä, pakkasnestettä, liuottimia, akkuja ja akkuhappoa.
• Käytä kasvosuojusta tai suojalaseja silmien ja hengityselimien suojaamiseksi pölyltä ja muilta hiukkasilta.
• Älä koskaan mene koneen alle, ennen kuin olet varmistanut, että se
pysyy ylhäällä. Käytä tarkoitukseen soveltuvia pukkeja tai muita luotettavia tukijärjestelmiä.
• Lukitse koneen runkonivel lukitustapin tai tangon avulla ennen koneen
nostamista esim. nostoliinoilla (runko-ohjatut koneet).
• Älä nosta keinuvaa taka-akselia keskeltä (akseleilla varustetut koneet).
• Älä koskaan mene ylhäällä olevan aisaston alle, ellei se ole lukittu
huoltotuella paikalleen.
Ver. 18.9.2014
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1.4 Tarrat ja kilvet
•
•
•
•
•

Noudata kaikkia koneessa olevien tarrojen ohjeita.
Pidä tarrat ja kilvet puhtaina ja luettavassa kunnossa.
Puhdista tarrat saippualla ja vedellä, kuivaa pehmeällä kankaalla.
Vaihda vaurioituneet tai kuluneet tarrat uusiin.
Jos vaihdat komponentteja joissa on tarra varmista, että uusi tarra
asennetaan samaan paikkaan.
• Asenna uudet tarrat kuivalle, puhtaalle ja rasvattomalle pinnalle.
Asennuslämpötila vähintään +10°C.
Muistiinpanot:
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2.0 KONEEN RAKENNE
Koneen rakenteen tunteminen on tärkeää sen turvallisen ja tehokkaan käyttämisen ja huoltamisen kannalta. Tässä jaoksessa selvitämme koneen rakenteen
eli pääkomponenttien sijainnit ja nimitykset.
Käyttämiseen ja huoltamiseen liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät Ohjaamo ja hallintalaitteet-, Ajaminen ja käyttö- ja Huoltaminen -jaoksista.

2.1 Pääkomponentit ja ulkoiset laitteet
Kuva 2.

1. Ohjaamo
4. Moottori ja hydr.pumput
7. Etuaisaston huoltotuki
10. Ulkopeilit

2. Työlaitevilkku
5. Takanostolaite
8. Ajovalot
11. Etutyövalot

3. Takatyövalot
6. Päävirtakytkin
9. Etunostolaite
Kuva 3.

1. Polttoainesäiliö

2. Ohjaamon raitisilmasuodatin

3. Keskuvoitelujärjestelmä (lisävaruste)

4. Akut

5. Takavalot

6.

Ver. 18.9.2014

03 Koneen rakenne

9

LM 686

Käyttöohje
2.1.1 Etunostolaite

Kuva 4.

1. Kauhasylinterit
4. Aisatuet
7. Sähköpistoke (12 V)

2. Nostosylinterit
5. Nostoaisat
8. Sylinterihydrauliikan pikaliittimet

3. Vakaussylinterit
6. Pikakiinnityslaite
9. Moottorihydrauliikan pikaliittimet
+ vuotolinja

Pikakiinnityslaite
Kuva 5.

1. Työlaitteen lukitustappien lukitussylinteri
3. Työlaite
4. Työlaitteen pikakiinnityslevy

10
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2.2 Ohjaamo sisältä
Kuva 6.

1. Tuuletussuuttimet
4. Mittaristo
7. Oikea kytkinpaneli
10. Lämmityslaite & Ilmastointi

2. Vasen kytkinpaneli
5. Ohjauspyörä
8. Virtalukko
11. Aisaston käyttövipu (Joystick)

13. Moottorihydrauliikan
määränsäädin
16. Ajopoljin

14. Moottorihydr. katkaisimet
(ON/OFF)
17. Jarrupoljin

3. Monitoimikytkin
6. Merkkivalopaneli
9. Virtapistoke (12 V)
12. Ohjaamon tuuletusovi/hätäpoistumistie
15. Istuin
18. Ryömintäpoljin
Kuva 7.

A. Istuimen säädöt
B. Asiakirjakotelo, jonka alla sähköpääkeskus, sulakkeet ja releet.
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2.3 Hydrauliikan liittimet (koneesi varustelusta riippuen)
Edessä
Kuva 8.

A = Sylinterihydrauliikka
1. ½” -runko, syl.hydrauliikan pikaliitin (naaras)
3. ½” -runko, (syl.hydrauliikan pikaliitin)
5. 1”-nippa (moottorihydrauliikan pikaliitin)
7. 1”-runko (moottorihydrauliikan pikaliitin)

B = Moottorihydrauliikka
2. ½” -nippa, (syl.hydrauliikan pikaliitin) (uros)
4. ½” -nippa, (syl.hydrauliikan pikaliitin)
6. ½” -nippa, (tankkilinjan pikaliitin)
8. Sähköpistorasia (työlaitesähkölle) (12 V)

Vasemmalla takana
Moottorihydrauliikan liittimet (koneen varustelusta riippuen):
Kuva 9.

1.
2.
3.
4.

12
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Oikealla takana
Sylinterihydrauliikan pikaliittimet (koneen varustelusta riippuen):
Kuva 10.

1. - ½”-runko
2. - ½”-nippa

2.4 Akut, päävirtakytkin
Akut sijaitsevat koneen takarungon etuosassa molemmin puolin olevien huoltoluukkujen alla. Irrota huoltoluukkujen kiinnitysruuvit (3+3 kpl) ja nosta huoltoluukut pois.
Akut ovat huoltovapaita, eivätkä vaadi mitään erityistä huoltoa. Varmista kuitenkin, että akkukaapelit ovat kunnolla kiinni ja että kaapelikengät ja akun ulkokuoret ovat puhtaat. Tarkasta myös, että akut on tukevasti kiinni.
Kuva 11.

1. Päävirtakytkin

2. Polttoainesäiliö, tankkaus.

Päävirtakytkin (1) sijaitsee vasemmanpuoleisen huoltoluukun kohdalla.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Päävirtakytkintä ei saa kääntää OFF-asentoon moottorin käydessä!
Päävirtakytkimellä voidaan katkaista kaikki sähköt akun ja koneen välillä.
Lisävarusteena hankittavat apuvirtapistorasia ja välikaapeli mahdollistavat virran annon ja oton luotettavasti ja helposti toisesta koneesta.
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03 Koneen rakenne

13

LM 686

Käyttöohje
2.5 Moottoritilan huoltoluukku, oikeanpuoleinen

Kuva 12.

Avaa oikean takakulman huoltoluukku (A). Luukun takana ovat hydrauliöljysäiliön täyttöaukko (1) ja mittalasi (2). Luukun takaa löytyy myös öljynsuodatin
(3), ilmansuodatin (4) sen pölytasku (5) ja moottorin sähkökeskus (6).
* Sulake- ja relelaatikko (6) sisältää releitä ja seuraavat sulakkeet:
• Päävirta 80A
• Käynnistys 50A
• Hehku 50A
Nämä sulakkeet ovat tyypiltään MAKSI-sulakkeita.
**

2.6 Moottoritilan huoltoluukku, vasemmanpuoleinen
Vasemmanpuoleisen huoltoluukun edestä löydät moottorin lohkolämmittimen
pistokkeen (1) ja hydrauliikkaöljyn lämmittimen pistokkeen (2).
Kuva 13.

Avaa vasemmanpuoleinen huoltoluukku. Luukun takana on mm. takahydrauliikan magneettiventiilit (3) ja hydrauliikan paluusuodatin (4).
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2.7 Konepeiton päälle asennettavat työlaitteet/kiinnitysteline
Kuva 14.

Konepeiton päälle voidaan asentaa erilaisia työlaitteita, esim. lavoja tai säiliöitä. Asennus tapahtuu erillisille kiinnityskiskoille tai suoraan rungossa oleviin
reikiin. Kiinnityskiskoja voit hankkia lähimmältä Lai-Mu -edustajalta.
Huomaa, että konepeiton päällä oleva laite rajoittaa pääsyä moottoritilaan ja
saattaa olla poistettava huoltotöiden ajaksi.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Käytä kiinnitystelineen/työlaitteen nostamiseen riittävän vahvoja nostovälineitä laitteen paino huomioiden.
Huomioi työlaitteen painopisteen paikka nostovälineitä asentaessasi siten, että kiinnitysteline/työlaite nousee ja laskee paikalleen mahdollisimman suorassa asennossa. Toimi varoen!

2.8 Moottoritila
Kuva 15.

Avaa salpa (1) ja nosta konepeitto ylös. Moottoritila avautuu huoltotöitä varten.
Jos konepeiton päälle on asennettu lisälaitteita on ne poistettava huoltotyön
ajaksi.

Ver. 18.9.2014
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2.8.1 Moottoritilan komponentit

Kuva 16.

1.
2.
3.
4.
5.

Polttoainesuodatin
Moottoriöljyn mittatikku
Laturi
Moottoriöljyn suodatin
Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö
Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö sijaitsee konepeiton alla.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Avaa kuuman moottorin paisuntasäiliön korkki varovasti!
Paineella suihkuava kuuma neste aiheuttaa pahoja palovammoja.
Kuva 17.

Kylmän jäähdytysnesteen pinnan tulee olla MIN ja MAX merkkiviivojen välissä.
Lisää jäähdytysnestettä tarpeen mukaan. Varmistu jäähdytysnesteen pakkasenkestävyydestä syksyisin.
Jäähdytin- ja lauhdutinkennot sijaitsevat puhaltimen takana.
Puhdista kennot tarvittaessa puhaltamalla paineilmalla moottorin puolelta
ulospäin.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Älä suuntaa voimakasta painesuihkua jäähdyttimien kennoihin.
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2.8.2 Hydrauliikan komponentit
Kuva 18.

1. Hydrauliikan painesuodatin
2. Hydrauliikan paluusuodatin
3. Hydraulipumput

Ver. 18.9.2014
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3.0 OHJAAMO JA HALLINTALAITTEET
3.1 Ovet ja lukot
Kuva 19.

Avaa ovi ulkopuolelta painamalla avauspainiketta (1) ja vetämällä kahvasta (2).
Ovi on lukittavissa avaimella.
Kuva 20.

Avaa ovi sisäpuolelta nostamalla vipua (1)

3.2 Kojetaulu, vasen
Kuva 21.

1. Varoitusvilkkujen katkaisin
4. Takatyövalojen katkaisin
7. Moottorin lämpömittari

2. Seisonta- / ajovalojen katkaisin
5. Etummaisen kattovilkun katk.(*)
8. Polttoainemittari

3. Etutyövalojen katkaisin
6. Takimmaisen kattovilkun katk.(*)
9. Kierrosluku- / käyttötuntimittari

(*) Koneesi varustuksesta riippuen!

7. Polttoainemittari.
Polttoainemittari näyttää polttoainesäiliössä jäljellä olevan polttoaineen määrän.

Ver. 18.9.2014
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8. Kierrosluku- / käyttötuntimittari.
A. Kierroslukumittari
Kierroslukumittari näyttää moottorin pyörintänopeuden (r/min). Näytössä olevat numerot kerrotaan sadalla, eli 10 = 1000 r/min.

B. Käyttötuntimittari
Käyttötuntimittari näyttää moottorin käynnissäolon kokonaisajan. Näyttö koostuu tunneista ja tuntien kymmenesosista.

9. Moottorin lämpömittari
Moottorin lämpömittari näyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan.

3.3 Kojetaulu, oikea
Huom! Kytkinten paikat saattavat vaihdella koneesi varustuksen mukaan!
Kuva 22.

1. Yleishälytysvalo
3. Tasauspyörästön lukon kytkin

2. Merkkivalojen paneeli

Takatyölaitteen virransyöttö 2 (*)
Takalasin pyyhkimen/pesulaitteen katk. (*)
Ilmastointilaitteen katkaisin (*)
Lämmityslaitteen puhaltimen katkaisin
Aisaston hydraulisen jouston katkaisin

4. Kevyt / raskas ajo (PROGRAM) (*)
6. Virranottopistorasia (12 V)
8. Takanostolaitteen kellunnan katkaisin (*)
10. Takatyölaitteen virransyöttö 1 (*)
12. Keskuspainevoitelun katkaisin (*)
14. Istuimen / peilien lämmityksen katkaisin (*)
16. Ohjaamon lämmön säädin
18. Virtalukko
20. Etutyölaitteen pikalukituksen katkaisin

Etutyölaitteen virransyötön katkaisin

22. Ohjaamon ilmastoinnin säädin

5. Seisontajarrun katkaisin
7. Takanostolaitteen nosto- / laskukatkaisin (*)
9. Takapään sylinterihydrauliikan katkaisin
11.
13.
15.
17.
19.
21.

(*) Koneesi varustuksesta riippuen!
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1. Yleishälytyksen merkkivalo
Tämä oranssi valo vilkkuu, jos joku seuraavista varoituksista aktivoituu:

•
•
•
•
•
•

Moottorin öljynpaine
Hydrauliikan painesuodatin
Hydrauliikan paluusuodatin
Moottorin lämpötila
Moottorin ilmansuodatin
Jarrupiirin paine

Varoitus!

Varning!

Warning!

Oranssin hälytysvalon vilkkuessa, keskeytä koneen käyttäminen heti ja
sammuta moottori!
Selvitä hälytyksen syy ja tee tarvittavat huoltotoimet ennen koneen
käyttämistä.
2. Merkkivalojen paneeli
Kuva 23.

1. Painesuodattimen (ajohydrauliikka) merkkivalo
3. Jarrupiirin paineen merkkivalo

5. Hydrauliikkaöljyn lämpömittari
7. Ajosuunta eteen, merkkivalo
9. Ajosuunta taakse, merkkivalo
11. Moottorin öljynpaineen merkkivalo
13. Hehkutuksen merkkivalo

Ver. 18.9.2014
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4. Moottorin jäähdytysnesteen merkkivalo
6. Suuntavilkkujen merkkivalo
8. Kaukovalojen merkkivalo
10. Ei käytössä
12. Latauksen merkkivalo
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3.4 Symbolit ja niiden merkitys
Opettele symbolit ja niiden merkitys niin koneen käyttäminen on sujuvaa.

Varoitusvilkkujen katkaisin
Koneen kaikki vilkut alkavat vilkkumaan, kun painetaan tämän katkaisimen alareunaa. katkaisimessa oleva merkkivalo vilkkuu vilkkujen tahdissa.

Seisonta- / ajovalojen katkaisin
Katkaisimessa on 3 asentoa:
1. Yläosa painettuna: Valot pois päältä
2. Keskiasento: Seisontavalot ovat päällä
3. Alaosa painettuna: Ajovalot ovat päällä Vaihtaminen lähi- ja kaukovalojen
välillä tapahtuu ohjauspylvään monitoimikatkaisimen avulla.
Seisontavalot toimivat, vaikka virta on pois päältä. Muista kytkeä ajovalot pois
päältä, ennen kuin pysäytät moottorin.

Etutyövalojen katkaisin
Etutyövalot syttyvät, kun painetaan tämän katkaisimen alareunaa. Katkaisimessa oleva merkkivalo palaa, kun etutyövalot ovat päällä.

Takatyövalojen katkaisin.
Takatyövalot syttyvät, kun painetaan tämän katkaisimen alareunaa. Katkaisimessa oleva merkkivalo palaa, kun takatyövalot ovat päällä.

Etukattovilkun katkaisin (jos on).
Kattovilkku alkaa toimia, kun painetaan tämän katkaisimen alareunaa. Katkaisijassa oleva merkkivalo palaa, kun kattovilkku on toiminnassa.

Taka kattovilkun katkaisin (jos on).
Kattovilkku alkaa toimia, kun painetaan tämän katkaisimen alareunaa. Katkaisimessa oleva merkkivalo palaa, kun kattovilkku on toiminnassa.

Hydrauliikkaöljyn lämpömittari
Tämä mittari näyttää hydrauliöljyn lämpötilan. Normaali lämpötila käytön aikana on noin 80°C.

Latauksen merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, jos latausjärjestelmään tulee joku vika. Valo palaa virran ollessa päällä ja sammuu, kun moottori on käynnistynyt. Selvitä syy, jos valo
syttyy ajon aikana.

Hehkutuksen merkkivalo
Tämä valo palaa, kun automaattinen hehku on päällä.

Moott. öljynpaineen merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, jos moottorin öljynpaine laskee liian alas. Valo palaa,
kun virta on päällä ja sammuu, kun moottori on käynnistynyt. Jos valo syttyy
ajon aikana, tarkasta moottorin öljytaso.

Kaukovalojen merkkivalo
Tämä sininen merkkivalo palaa, kun kaukovalot on kytketty päälle. Valojen vaihto tapahtuu ohjauspylvään monitoimikatkaisimen avulla.

Peruutuksen merkkivalo
Tämä merkkivalo palaa, kun PERUUTUS on valittu

Eteen merkkivalo
Tämä merkkivalo palaa, kun ETEEN ajosuunta on valittu.

Vilkkujen merkkivalo
Tämä merkkivalo vilkkuu, kun vasen tai oikea suuntavilkku on kytketty päälle.
Vilkku kytketään ohjauspylvään monitoimikatkaisimella.

22

04 Ohjaamo ja hallintalaitteet

Ver. 18.9.2014

LM 686

Käyttöohje

Painesuotimen merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, jos ajohydrauliikan painesuodatin tukkeentuu. Vaihda
suodatin uuteen heti tilaisuuden tullen.

Paluusuotimen merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy, jos työhydrauliikan paluusuodatin tukkeentuu.
Vaihda suodatin uuteen heti tilaisuuden tullen.

Jarrupiirin paineen merkkivalo
Tämä valo syttyy, jos jarrupiirin paine laskee liian alas. Selvitä ja korjaa syy paineen laskuun, ennen kuin jatkat työskentelyä.

Jäähdytysnesteen merkkivalo
Tämä valo syttyy, jos moottorin lämpötila nousee liian korkeaksi. Jos valo syttyy
ajon aikana, tarkasta moottorin lämpömittarin (7) lukema. Selvitä ja korjaa syy
ylikuumenemiseen, ennen kuin jatkat työskentelyä.

Tasauspyörästön lukon katkaisin
Tällä katkaisimella kytketään koneen etuakselin tasauspyörästön lukko päälle ja
pois päältä. Aja mahdollisimman suoraan, kun lukko on päällä ja vältä jyrkkiä
kaarroksia. Lukkoa ei suositella käytettäväksi yli 10 km/t ajonopeuksilla. Katkaisimessa oleva merkkivalo palaa, kun tasauspyörästön lukko on päällä.

PROGRAM Kevyt / raskas ajo
Ajo-ohjelman vaihtokatkaisin.
Lisäohjeita kohdassa 5.8 Kevyt / raskas ajo sivu 40.

Seisontajarrun katkaisin
Seisontajarru kytkeytyy päälle jousivoimalla ja vapautetaan hydraulipaineen
avulla. Jarru on aina päällä, kun moottori on pysäytettynä. Kytkimessä oleva
merkkivalo syttyy, kun seisontajarru on päällä. Kytke aina seisontajarru päälle,
ennen, kun pysäytät moottorin.

Virranottopistorasia
Virranottopistorasia on plug’in tyyppinen ja sen avulla voidaan ottaa virtaa esimerkiksi matkapuhelimeen. Suurin sallittu virrankulutus on 10 A, kun kattovilkku on pois päältä.

Etutyölaitteen virransyötön katkaisin
Tällä katkaisimella kytketään virta koneen aisastossa olevaan virranoton pistorasiaan. Virta katkeaa, kun katkaisin vapautetaan. Katkaisimessa oleva merkkivalo palaa, kun virta on päällä.

Etutyölaitteen lukituksen katkaisin
Etutyölaitteen lukitus avataan ja suljetaan pitämällä tämän katkaisimen alareuna painettuna ja samalla käyttämällä sylinterihydrauliikan säädintä (vasen rulla
joystickissä).

Aisaston jouston katkaisin
Täällä katkaisimella kytketään aisaston jousto päälle ja pois päältä. Aisaston
jousto parantaa koneen ajo-ominaisuuksia siirtoajossa, silloin, kun aisastoon on
kytketty raskas työlaite. Jousto tulee olla pois päältä työskentelyn aikana.

Takanostolaitteen katkaisin
Tämän katkaisimen avulla nostetaan ja lasketaan takanostolaitetta. Takanostolaite ei nouse, jos kellunta on kytketty päälle.

Takanostolaitteen kellunnan katkaisin
Tällä katkaisimella kytketään koneen takanostolaitteen kellunta päälle ja pois
päältä. Muista kytkeä kellunta pois päältä, ennen, kun nostat takanostolaitteen.
Katkaisimessa oleva merkkivalo palaa, kun kellunta on päällä.

Ver. 18.9.2014

04 Ohjaamo ja hallintalaitteet

23

Käyttöohje

LM 686

Takapään sylinterihydrauliikan katkaisin
Tällä katkaisimella ohjataan öljynvirtaus koneen takaosassa oleviin, sylinterihydrauliikan pikaliitimiin.

Takatyölaitteen virransyöttö 1
Tällä katkaisimella kytketään virta koneen takapäässä olevaan ensimmäiseen
virranottorasiaan. Virta katkeaa, kun katkaisin vapautetaan.

Takatyölaitteen virransyöttö 2
Tällä katkaisimella kytketään virta koneen takapäässä olevaan toiseen virranottorasiaan. Virta katkeaa, kun katkaisin vapautetaan.

Virtalukko
Tarkempi selvitys virtalukon toiminnasta löytyy kohdasta ”Moottorin käynnistäminen”. Ks 5.3 sivulta 34.

Puhaltimen katkaisin
Puhaltimen katkaisimella on 4 asentoa:
0) Pois päältä
1) Nopeus I
2) Nopeus II
3) Nopeus III
Suurin nopeus on tarkoitettu ohjaamon nopeaan lämmittämiseen ja huurteen
poistoon tuulilasista. Pienin nopeus käytetään yleensä ilmastointilaitteen yhteydessä, jolloin vedontunne on pienin mahdollinen.

Lämmityslaitteen säädin
Tällä säätimellä ohjataan lämmityslaitteen kennoon tulevan veden määrää. Nupin kiertäminen oikealle nostaa ohjaamon lämpötilaa. Säätimen kiertäminen
täysin vasemmalle sulkee vedenkierron lämmityslaitteen kennoon.

Ilmastointilaitteen säädin
Tällä säätimellä ohjataan ilmastointilaitteen tehoa. Älä käytä ilmasointia liian
suurella teholla vilustumisoireiden välttämiseksi.

Ilmastointilaitteen katkaisin
Tällä katkaisimella kytketään ilmastointilaite päälle ja pois päältä. Ilmastointi
toimii vain puhaltimen ollessa päällä, Suuntaa ohjaamon puhallussuuttimet
niin, että ilmavirta kulkee ylöspäin ja pois kuljettajan keholta.

Istuimen / peilien lämmityksen katkaisin
Tällä katkaisimella kytketään sekä istuimen, että ulkopeilien lämmitys päälle ja
pois päältä. Katkaisimessa oleva merkkivalo palaa, kun lämmitys on päällä.
Muista kytkeä lämmitys pois päältä, kun se ei ole enää tarpeellinen.

Takalasin pyyhin / pesulaite
Katkaisimessa on kolme asentoa:
0) Pois päältä
1) Takalasin pyyhin päällä
2) Takalasin pesulaite päällä.
Katkaisin palautuu asentoon 1, kun se vapautetaan.

Keskuspainevoitelun katkaisin
Keskuspainevoitelun toiminnasta on tarkempi selitys tässä ohjekirjassa sekä
laitteen mukana seuraavassa ohjekirjassa.
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3.5 Joystick ja moottorihydrauliikan katkaisimet
Kuva 24.

Joystick’in liikkeet:
A. Eteen: Aisasto laskee
B. Taakse: Aisasto nousee
C. Oikealle: Kauha tyhjenee
D. Vasemmalle: Kauha täyttyy

1. Sylinterihydrauliikan säädin
Tällä säätimellä ohjataan öljynvirtaus koneen aisastossa oleviin sylinterihydrauliikan pikaliittimiin (yhdessä lukituksen katkaisimen kanssa = työkalulukitus kiinni/auki).

2. Sylinterihydrauliikan säädin
Tällä säätimellä ohjataan öljynvirtaus koneen aisastossa oleviin sylinterihydrauliikan pikaliittimiin.

3. Aisaston kellunnan painike
Tällä painikkeella kytkeytyy aisaston kellunta päälle ja pois päältä
4. Ajosuunnan painike
Painikkeen painaminen vaihtaa aina ajosuunnan päinvastaiseksi. Merkkivalojen paneelissa palaa ajosuuntaa osoittava nuoli, aina kun joku
ajosuunta on valittu. Lisäohjeita jaoksessa ”Ajaminen ja käyttö”. Ks 5.6.2
sivulta 34.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Älä koskaan kytke kelluntaa päälle aisaston ollessa ylhäällä! Alas putoava
työlaite voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden!
5. Moottorihydrauliikan säädin
Tällä kiertosäätimellä (potentiometri) määritellään eteen asennetun moottorihydrauliikan pikaliittimiin kytkettyyn työlaitteeseen menevä öljyvirtaus. Tuotto
on portaattomasti säädettävissä 10-100 l/min välillä. Moottorihydrauliikkaa
voidaan ottaa ulos sekä aisaston pikaliittimistä, että koneen takaosan vasemmalla puolella olevista pikaliittimistä. Takaulosoton tuotto ei ole säädettävissä.

6. Moottorihydrauliikan katkaisin (eteen, ON/OFF/ON)
Tällä katkaisimella ohjataan öljyvirtausta aisaston moottorihydrauliikan pikaliittimiin. Lisäohjeita kohdassa ”Työskentely monitoimikoneella”.

7. Moottorihydrauliikan katkaisin (taakse, ON/OFF)
Tällä katkaisimella ohjataan öljynvirtaus koneen takaosassa oleviin, moottorihydrauliikan pikaliittimiin. Lisäohjeita kohdassa ”Työskentely monitoimikoneella”.
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3.6 Ohjauspylvään monitoimivipu/katkaisin
Kuva 25.

Monitoimikatkaisimen toiminnot:
1.
►

2.
►

3.
►

4.
►

5.
►

6.
►

7.
►

8.
►

Äänimerkki
Paina vivun päässä olevaa painiketta.
Oikea vilkku
Nosta vipu ylös. Muista siirtää vipu keskiasentoon käännöksen jälkeen.
Vasen vilkku
Vedä vipu alas. Muista siirtää vipu keskiasentoon käännöksen jälkeen
Tuulilasin pesulaite.
Kytke tuulilasin pesulaite painamalla kaulusta nuolen suuntaan.
Tuulilasin pyyhin.
Kytke tuulilasinpyyhin kiertämällä holkkia.
Lähivalot.
Vedä vipu ensimmäiseen I-asentoon kohden ohjauspyörää, jolloin lähivalot
syttyvät.
Kaukovalot.
Vedä vipu yksi pykälä kohden ohjauspyörää kohtaan II, jolloin kaukovalot kytkeyvät päälle ja kojelautaan syttyy sininen merkkivalo.
Lähivalot/kaukovalot.
Vaihda lähivalot/kaukovalot, vetämällä vipua kohden ohjauspyörää (kohta 8).

Polkimet
Kuva 26.

1. Ryömintäpoljin
Koneessa on ryömintäpoljin, jonka avulla voidaan hidastaa koneen kulkunopeutta, kun moottorilta vaaditaan suurempaa pyörintänopeutta (esim. harjauksessa tai vesakkoleikkurin kanssa työskenneltäessä.

2. Jarrupoljin
Koneen jarrupoljinta käytetään tarpeen vaatiessa.
Jarrupolkimen ja kaasupolkimen yhteiskäytöllä on mahdollista liikuttaa konetta
hyvin tarkasti, esimerkiksi työlaitteen kytkennän yhteydessä.

3. Ajopoljin
Poljinta painettaessa lisätään moottorin pyörimisnopeutta, jolloin ajopumpun
automatiikka säätää öljyntuoton ajomoottorille. Ajonopeus on säädettävissä
portaattomasti koko nopeusalueella sekä eteen-, että taaksepäin ajettaessa ja
moottorin pyörintänopeus pysyy suurimman vääntömomentin kohdalla.
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3.7 Istuin ja asiakirjakotelo
Kuva 27.

Istuimen säädöt
1. Istuimen etäisyyssäätö.
2. Istuimen jouston säätö.
3. Istuintyynyn etureunan säätö.
4. Istuintyynyn takareunan säätö.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Pysäytä kone ennen kuin säädät istuinta.
5 Asiakirjakotelo
Säilytä koneen käyttöohje ja asiapaperit asiakirjakotelossa, joka sijaitsee kuljettajan istuimen vasemmalla puolella.

3.8 Sähköpääkeskus
Sähköpääkeskus sijaitsee asiakirjakotelon alla. Avaa asiakirjakotelon kiinnitysruuvi (5. edellisessä kuvassa) ja käännä saranoitu kotelo auki. Koneen sulakkeet
ja releet sijaitsevat kannen takana. Katso “Sulakkeet ja releet” sivulla 67.
Kuva 28.

1. Sulakkeet
2. Releet

Radio
Kuva 29.

Radio sijaitsee kattopaneelissa kuljettajan oikealla puolella. Radion mukana toimitetaan oma käyttöohje.

Sisävalo
Sisävalo sijaitsee oven yläpuolella. katkaisin sijaitsee sisävalon yhteydessä.
Muista sammuttaa sisävalo, ennen kuin poistut ohjaamosta.
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Lämmityslaitteen suulakkeet
Kuva 30.

Puhallussuulakkeet
Ohjaamossa on 7 kappaletta puhallussuulaketta. Suulakkeet ovat käännettävissä ja niiden läpät voidaan kääntää haluttuun asentoon. Suulakkeet voidaan
myös sulkea.

Jälleenkierron suulakkeet
Kuva 31.

Jälleenkierron suulakkeet sijaitsevat kuljettajan jalan oikealla puolella. Jälleenkierron suulakkeet pidetään normaalisti kiinni. Suulakkeet avataan, mikäli halutaan lämmittää ohjaamon ilmaa nopeasti.
Suulakkeet tulee pitää auki aina, kun käytetään ilmastointilaitetta.

Oikea sivuikkuna (hätäpoistumistie)
Kuva 32.

Avattavissa ohjaamon tuuletuksen tehostamiseksi. Avaa ikkuna vetämällä kahva (1) taaksepäin ja painamalla sitä oikealle, jolloin ikkuna lukittuu avattuun
asentoon. Sulje sivuikkuna päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että ikkuna
on kunnolla kiinni ennen kuin poistut ohjaamosta.

Oikea sivuikkuna toimii myös hätäpoistumistienä seuraavalla tavalla:
►
►

Vedä saranatappi (3) pois nostamalla se renkaasta (2).
Työnnä ikkuna täysin auki.

Info!
Hätäpoistumistien tulee olla aina kunnossa.
►
►
►
►
►

Tarkasta määrävälein, että saranatappi on helposti poistettavissa renkaasta
vetämällä.
Muista asentaa saranatappi paikalleen tarkastuksen jälkeen.
Älä tuki hätäpoistumistien aluetta ylimääräisellä tavaralla, ulospääsy pitää aina olla esteetön.
Älä kiinnitä mitään ylimääräisiä lisälaitteita tälle alueelle (ohjaamon sisä- tai
ulkopuolelle).
Hätäpoistumistien reunoilla ei saa olla ulokkeita jotka voivat tarttua vaatteisiin varauloskäynnin kautta poistuttaessa.

3.9 Työlaitevilkku
Kuva 33.

Työlaitevilkun (A) voit irrottaa jalastaan löysäämällä siipimutteria (B) tai kääntää alas löysäämällä kiinnitysruuvia (C).

Info!
Käytä työlaitevilkkua tieliikennelain määräämällä tavalla.
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4.0 AJAMINEN JA KÄYTTÖ
4.1 Yleistä
• Noudata turvallisia työskentelytapoja ja noudata tässä kirjassa annettuja turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita.
• Älä koskaan aja epäkuntoisella koneella. Tarkasta aina ennen liikkeellelähtöä, että valot, merkkivalot, mittarit ja hallintalaitteet ovat moitteettomassa kunnossa ja että ne toimivat myös ajon aikana.
• Suorita kaikki huollot ajallaan, tässä kirjassa annettujen ohjeiden mukaan.
• Lue ”Varoitus” ja “Huomaa” -kappaleet huolellisesti ennen koneen
käyttöä.
• Selvitä itsellesi hallintalaitteiden käyttö ja koneen sekä työlaitteen toiminta ennen kuin lähdet liikkeelle.
• Suorita päivittäiset huoltotoimenpiteet huoltoohjelman mukaisesti.

4.1.1 Uuden koneen sisäänajo
Uuden koneen sisäänajoon on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska
se vaikuttaa koneen kestävyyteen myös jatkossa. Kuormita konetta sisäänajon alussa kevyesti ja vaihtelevasti. Joustava käyttö ja vaihteleva
kuormitus auttavat koneen eri osien hioutumisessa.
►
►
►
►
►

Lämmitä moottoria ja hydrauliikkaa ennen kuin kuormitat sitä.
Älä käytä moottoria tyhjäkäynnillä tai täydellä kuormalla 5 minuuttia kauempaa.
Vältä tasaisia nopeuksia.
Vältä nopeita jarrutuksia ja ajosuunnan vaihdoksia.
Suorita ensimmäinen 50 käyttötunnin huolto tässä ohjekirjassa olevien ohjeiden mukaan.

Tarkkaile moottorin öljynpainetta ja lämpötilaa ajon aikana.
Tarkasta säännöllisesti jäähdytysnesteen ja moottoriöljyn määrät.
Tarkkaile myös ruuvien, muttereiden ja letkujen kiinnipysymistä ja
mahdollisia hankaumia (pyörät, pakosarja, akselit, vesiletkut jne.). Kiristä tarvittaessa.

4.2 Alkutoimet
4.2.1 Tarkastukset ennen koneen käynnistämistä
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Ver. 18.9.2014

Kulje koneen ympäri ja tarkasta silmämääräisesti mahdolliset vauriot, vuodot
(öljy/neste) ja kuluneisuus.
Tarkasta moottoriöljyn taso.
Tarkasta jäähdytysnesteen taso.
Puhdista maski ja jäähdytin.
Tankkaa tarpeen mukaan
Tarkasta hydrauliikkaöljyn taso.
Puhdista ilmansuodattimen pölytasku.
Tarkasta kaikkien varoitusvalojen toiminta ja tuntimittarin lukema.
Tarkasta ajovalojen toiminta.
Tarkasta renkaiden kunto ja ilmanpaineet ainakin silmämääräisesti.
Tarkasta turvaohjaamon kunto.
Tarkasta kaikkien tarrojen kunto.
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4.2.2 Polttoainelaadut
Moottorin polttoaineena ei saa käyttää lämmitysöljyä. Mikäli käytetään
verotonta polttoainetta, on sen oltava moottorikäyttöön tarkoitettua.
Kuva 34.

Polttoainesäiliö (tilavuus n. 95 ltr) täytetään täyttöaukosta (A), koneen oikealta sivulta.
Seuraavassa esimerkkejä hyväksyttävistä, verottomista
polttoaineista:

Taulukko: 14

Toimittaja

Laatu

Fortum

Tempera Green (kesä / talvilaatu)
Tempera 5G
Tempera 3G

Shell

Thermo City (kesälaatu
Thermo City (talvilaatu)
Thermo City Premium (kesälaatu)

Esso

Essoheat LS
Essolene LS

Teboil

Hilight Motor (kesälaatu)
Hilight Motor (talvilaatu)

Info!
Polttoainesäiliössä on 0,35 bar ylipaine.

4.2.3 Istuimen säädöt

Säädä istuin ennen moottorin käynnistämistä!
Vakioistuin
Kuva 35.

Taulukko: 15

1. Selkänojan kallistuksen säätö.
Nosta kahvaa ja kallista selkänojaa.
4. Istuintyynyn etureunan säätö.
Nosta kahvaa ja säädä istuimen etureunan korkeus.

30

2. Jousituksen jäykkyyden säätö.
3. Etäisyyden säätö.
Säädä kiertämällä jousitus sopivaksi. Nosta kahvaa ja säädä etäisyys.
5. Istuintyynyn takareunan säätö.
Nosta kahvaa ja säädä istuimen
takareunan korkeus.
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Ilmajousitettu istuin
Kuva 36.

Taulukko: 6

1. Selkänojan kallistuksen säätö.
Nosta vipua ja kallista selkänojaa.
4. Istuintyynyn etureunan säätö.
Nosta kahvaa ja säädä istuimen etureunan korkeus.

2. Jousituksen jäykkyyden säätö.
3. Etäisyyden säätö.
Säädä nuppia vetämällä/työntämällä. Nosta kahvaa ja säädä etäisyys.
5. Istuintyynyn takareunan säätö.
Nosta kahvaa ja säädä istuimen takareunan korkeus.

Kyynärnojan säätö
Kuva 37.

Säätöruuvia (kuvassa) löysäämällä voit säätää oikean kyynärnojan
etuosan korkeutta portaattomasti.
Muista kiristää säätöruuvi.
Säädä peilit
Kuva38.

Säädä ulko- ja sisäpeilit ennen ajoon lähtöä.

Ver. 18.9.2014
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4.3 Moottorin käynnistäminen

Lue kaikki turvallisuusohjeet.
Lue kaikki turvatarrat.
Älä käytä moottoria suljetussa tilassa.
Älä käynnistä moottoria maasta käsin,
Istu aina istuimella.
Älä käytä käynnistinmoottoria pitempään kun 30 sek. kerralla. Jos moottori ei käynnisty 30 sek. sisällä, odota 2 min. ennen seuraavaa yritystä.

4.3.1 Käynnistyksen esto (= seisontajarrun kytkin)
Kuva 39.

Katkaisin 5, Ks kohta 3.3 sivulla 20.

Info!
Koneessa on käynnistyksen esto. Moottori ei käynnisty ellei seisontajarru
ole päällä.

4.3.2 Käynnistäminen
1. Varmista, että seisontajarru on päällä.
2. Katso, että kaikki hallintalaitteet ovat varmasti vapaalla tai pois päältä
(myös moottorihydrauliikka).

Kuva 40.

3.
4.
5.
•
•
•
•
6.

Kytke päävirtakatkaisija päälle, kohta (A).
Kytke virta päälle.
Tarkasta, että seuraavat varoitusvalot syttyvät:
Moottorin öljynpaine
Lataus
Seisontajarru
Hehkutuksen merkkivalo
Odota kunnes hehkutuksen merkkivalo sammuu, paina kaasupoljin alas liikematkansa puoliväliin ja käännä virta-avain käynnistysasentoon.
7. Vapauta virta-avain, kun moottori on käynnistynyt ja päästä kaasupoljin täysin ylös.
8. Varmista, että moottorin öljynpaineen ja latauksen varoitusvalot sammuvat. Jos joku varoitusvalo jää palamaan pysäytä moottori ja selvitä syy.

Kuva 41.

Virtalukon asennot:
P.
Ei käytössä
O. Virta pois päältä
I.
Virta päällä
II.
Ei käytössä
III. Käynnistys
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4.3.3 Moottorin kylmäkäynnistys
Kylminä vuodenaikoina suosittelemme lohkolämmittimen tai muun apulämmittimen käyttöä.
Kytke lämmitin päälle riittävän ajoissa ennen moottorin käynnistämistä.
Lämmittimen käyttäminen vähentää huomattavasti moottorin kulumista kylmäkäynnistyksen yhteydessä ja myös ohjaamo lämpenee nopeammin.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Eetterin käyttäminen moottorin käynnistysapuna on ehdottomasti kielletty kaikissa olosuhteissa.
Suorita kohdassa ”Käynnistäminen” mainitut kohteet 1-5.
2) Jos moottori ei käynnisty ensimmäisellä yrittämällä, kytke virta pois
päältä ja uudelleen päälle, jolloin hehkutus aktivoituu uudelleen.
3) Suorita kohdassa ”Käynnistäminen” mainitut kohteet 5, 6 ja 7.

4.3.4 Apuakun käyttö

Varoitus!

Varning!

Warning!

Akun kaasut voivat räjähtää. Älä tupakoi ja varmista, että akun lähellä
ei ole avotulta tai kipinöitä.

Älä yritä käynnistää apuakulla, jos koneen oma akku on jäätynyt. Noudata annettuja ohjeita tarkasti.
Anna apuvirtaa käynnistyskaapeleilla suoraan toisen koneen akusta seuraavasti:
1. Aja apukone niin lähelle monitoimikonetta, että kaapelien pituus riittää kytkemään ne. KONEET EIVÄT SAA KOSKETTAA TOISIAAN.
2. Aseta kaikki hallintalaitteet vapaa-asentoon molemmissa koneissa.
3. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.
4. Kytke apuakun ja monitoimikoneen akkujen plusnavat toisiinsa punaisella
käynnistyskaapelilla.
5. Kytke musta käynnistyskaapeli apuakun miinusnapaan.
6. Kytke mustan kaapelin toinen pää monitoimikoneen runkoon.
7. Kytke päävirtakatkaisin päälle.
8. Käynnistä apukoneen moottori ja anna sen käydä jonkun aikaa.
9. Käynnistä monitoimikoneen moottori.
10. Irrota käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä (6, 5 ja 4).

4.4 Lämmityskäyttö
Moottorin käynnistymisen jälkeen, mutta ennentyön aloittamista, tee
seuraavat toimenpiteet:
1.

Anna moottorin käydä runsaalla tyhjäkäynnillä normaalissa lämpötilassa
noin 2 minuuttia ja kylmällä ilmalla (talviolosuhteet) noin 5 minuuttia.
2. Nosta ja laske aisasto muutaman kerran kylmällä ilmalla?
3. Älä lähde liikkeelle/työskentele koneella ennen kuin kone on tarpeeksi lämmin eli moottori käy tasaisesti ja hydrauliikka toimii normaalisti.
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4.5 Moottorin pysäyttäminen

Laske aina kaikki työlaitteet maahan ja kytke seisontajarru päälle,
ennen kun pysäytät moottorin.
1. Aja kone tasaiselle ja kovalle alustalle.
2. Laske kaikki työlaitteet maahan ja kytke seisontajarru päälle.
3. Laske moottorin kierrosluku tyhjäkäynnille ja siirrä kaikki hallintalaitteet
vapaa- tai pois päältä asentoon.
4. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä muutaman minuutin, jotta se jäähtyisi.
5. Käännä virta-avain O-asentoon ja poista avain.
6. Käännä päävirtakatkaisija pois päältä ja laita avain ohjaamoon.
7. Lukitse ohjaamon ovi ennen kuin poistut koneen luota.

4.6 Työskentely Monitoimikoneella
4.6.1 Ajaminen
LM Trac 686 monitoimikoneen ajamiseen liittyvät toiminnot hoidetaan
kolmella polkimella.
Kuva 42.

Ajopolkimella (3) ajonopeus on säädettävissä portaattomasti
koko nopeusalueella, sekä eteen-, että taaksepäin ajettaessa.
Kaasupolkimen painaminen lisää ajonopeutta, kun samalla
moottorin kierrosnopeus pysyy suurimman vääntömomentin
kohdalla. Tällä tavalla saavutetaan paras mahdollinen polttoainetalous ja hydrauliikan tuotto pysyy vakiona.
Kaasupolkimen nostaminen vähentää ajonopeutta ja hydrostaattinen voimansiirto toimii samalla jarruna. Kaasupolkimen
nopea nostaminen aiheuttaa siten koneen nopean pysähtymisen. Voit siis paljolti korvata kaasupolkimen erilaisia nostonopeuksia käyttämällä jarrupolkimen käytön.
Ennakoi ajonopeus tilanteen mukaiseksi ja vältä siten nopeita kaasupolkimen nostoja (= voimakkaita jarrutuksia).
Jarrupolkimen (2) käyttö on yleensä tarpeellista vain koneen pitämiseksi
paikallaan kaltevalla alustalla.
Ryömintäpolkimen (1) avulla voidaan hidastaa ajonopeutta moottorin
kierrosluvun ollessa korkea.
Tästä ominaisuudessa on hyötyä esimerkiksi silloin, kun hetkeksi tarvitaan suurempaa tuottoa kytkettyihin työlaitteisiin. Paina samanaikaisesti kaasupoljinta (3) ja ryömintäpoljinta (1).
Moottorin kierrosluku säädetään kaasupolkimen avulla ja koneen ajonopeus ryömintäpolkimen avulla. Koneen ajonopeus pienenee painettaessa ryömintäpoljinta.

Mikäli suuri tuotto ja pieni ajonopeus on tarpeen pidemmän aikaa,
suosittelemme ajo-ohjelman vaihtamista. Katso tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita kohdassa kevyt / raskas ajo. Ks kohta 4.8 sivulla 38.
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4.6.2 Ajosuunnan vaihto
Kuva 43.

Ajosuunta vaihdetaan Joystick’in päässä olevalla painonapilla, sitä painamalla. Katkaisinta painamalla ajosuunta muuttuu aina päinvastaiseksi.

Ajosuunnan saa vaihtaa ainoastaan koneen ollessa pysähdyksissä.
Päästä kaasupoljin täysin ylös ja paina kevyesti jarrupoljinta, ennen kuin
muutat ajosuuntaa. Päästä jarrupoljin ylös heti, kun ajosuunta on muuttunut ja paina kaasupoljin uudelleen alas halutun ajonopeuden saavuttamiseksi.
Katkaisimen asettaminen keskiasentoon kytkee päälle voimansiirron vapaa-asennon.

4.7 Työlaitteiden kytkentä
Koneen aisastossa on pääsääntöisesti KUNTA 500-tyyppinen työlaitteiden pikakiinnitys. Tilauksesta on saatavana myös muun tyyppinen työlaitteiden kiinnitys. Työlaite lukitaan sähköhydraulisesti ohjaamosta käsin.

4.7.1 Työlaitteiden kytkentä eteen
Kuva 44.

Kiinnitä eteen kytkettävä työlaite seuraavalla tavalla:
A. Laske aisat alas ja käännä pikakiinnityslevy (1) kauhan tyhjennysasentoon.
B. Aja kone työlaitteen taakse ja nosta aisat niin, että työlaitteen koukut (2)
kiinnittyvät pikakiinnityslevyn poikittaisputkeen kohtiin (3).
C. Nosta aisat ylös ja käännä pikakiinnityslevy kauhan täyttöasentoon, jolloin
lukitustapit (4) menevät työlaitteen kiinnitysreikiin (5).
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Kytke hydrauliikkaletkut:

Varoitus!

Varning!

Warning!

Varmista, että tapit ovat kunnolla paikoillaan ennen kuin lähdet liikkeelle.
Irrota eteen kytkettävä työlaite seuraavalla tavalla:
A. Laske työlaite alas tasaiselle alustalle ja paina työlaitteen lukituksen katkaisijaa, jolloin lukitustapit vetäytyvät kohti koneen keskilinjaa.
B. Käännä pikakiinnityslevy kauhan tyhjennysasentoon ja laske aisasto alas niin,
että työlaitteen koukut vapautuvat.
C. Peruuta kone pois työlaitteen luota.

4.7.2 Auraustuet
Auraustuet (2 kpl) on tarkoitettu suojaamaan aisaston tappeja esim. auraustyössä.
Kuva 45.

►
►
►
►

Irrota auraustuen lukitustapin R-sokka ja vedä lukitustappi ulos niin, että voit
liikuttaa auraustukea .
Laske aisat työlaitteen kannalta sopivimpaan työskentelykorkeuteen.
Nosta auraustuki toiminnan kannalta sopivimmalle korkeudelle ja asenna lukitustappi ja R-sokka paikalleen.
Tee sama myös toisenpuolen auraustuelle (sama korkeus kummallekkin
puolelle).

Info!
Auraustuet on säädettävissä neljään eri korkeuteen.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Älä koskaan mene aisaston alle, ellei sitä ole tuettu huoltotuella ylös!
Ks kohta; 5.1.3 Aisaston huoltotuki sivu 43.
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4.7.3 Työlaitteiden kytkentä taakse
Koneeseen on lisävarusteena saatavissa takanostolaite, johon voit kytkeä työlaitteita. Takanostolaitteeseen kytkettävä työlaite kytketään manuaalisesti irtotapeilla.
Kuva 46.

1. Työlaitteen koukkujen kiinnityskohdat.
2. Lukitustapit.

Kiinnitä taakse kytkettävä työlaite seuraavalla tavalla:
A.
B.
C.
D.
E.

Irrota lukitustapit (poista rengassokat ja vedä tapit ulos).
Laske takanostolaite täysin alas ja peruuta kone työlaitteen eteen.
Nosta nostolaite ylös niin, että työlaitteen koukut kiinnittyvät kohtiin (1).
Nosta takanostolaite täysin ylös ja asenna lukitustapit.
Lukitse tapit rengassokilla.

Irrota taakse kytkettävä työlaite seuraavalla tavalla:
A.
B.
C.
D.

Laske työlaite alas tasaiselle alustalle.
Irrota työlaitteen lukitustapit ja laske takanostolaite täysin alas.
Aja kone pois työlaitteen edestä ja asenna lukitustapit nostolaitteeseen.
Lukitse tapit rengassokilla.

4.7.4 Hydrauliikkaletkujen kytkentä/irrotus
Kuva 47.

►
►
►

►
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Laske aisasto alas ja pikakiinnityslevyssä oleva työlaite tasaiselle alustalle.
Sammuta koneen moottori.
Jos kytket työlaitteen hydrauliletkun, poista liittimen suojatulppa ja varmista,
että pikaliitin (koneen ja työlaitteen) on ehdottoman puhdas tai puhdista se/
ne ennen liittämistä.
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►
►
►

Jos irrotat työlaitteen hydrauliletkun, puhdista liitin päältä (tarvittaessa), vedä lukitusrengas taakse ja irrota pikaliitin.
Laita puhtaat suojatulpat välittömästi paikalleen liittimiin.
Pyyhi mahdollisesti yli valunut hydrauliöljy.

4.7.5 Vetopiste
Mikäli koneessa on takavetopiste, voidaan siihen kytkeä vedettävä työlaite tai perävaunu. Vetopisteen kuulan halkaisija on 50 mm tai vetotapin halkaisija 30 mm.
Noudata vedettävää perävaunua tai laitetta koskevia tieliikenneasetuksia.

Muista lukita tappi rengassokan avulla ennen liikkeellelähtöä.

4.8 Kevyt / raskas ajo
Kojetaulussa olevan katkaisijanavulla voit valita työhön sopivan ajo-ohjelman. Ajo-ohjelma vaikuttaa voimansiirron ja dieselmoottorin ajoon
vaikuttaviin ominaisuuksiin.
Kevyt ajo
Kone kiihtyy maksiminopeuteen nopeasti. Tätä ominaisuutta voidaan
käyttää esim. siirtoajossa, aurauksessa ynnä muissa töissä, jotka eivät
vaadi työhydrauliikalta työskentelytilanteessa paljon öljyä.
Raskas ajo
Tätä ominaisuutta käytetään, kun työhydrauliikan öljyntarve työskentelytilanteessa on suuri suhteessa ajonopeuteen. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi harja- ruohon- ja vesakkoleikkureiden käyttö tai lumilinkotyö.
Ryömintäpolkimella saadaan sama vaikutus.

Info!
Koneen suurin ajonopeus ja suurin vetovoima ovat samat molemmilla
ajo-ohjelmilla.

4.9 Hydraulimoottorikäyttöiset työlaitteet
Koneeseen voidaan kytkeä hydraulimoottorikäyttöisiä työlaitteita
eteen, taakse sekä konepeiton päälle. Taakse asennetun työlaitteen
moottorihydrauliikan tuottoa ei voida säätää. Eteen asennetun työlaitteen moottorihydrauliikan tuotto on säädettävissä istuimen kyynärnojassa olevalla potentiometrillä (5).
Kuva 48.

Potentiometrin arvot antavat seuraavat likimääräiset tuotot.
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4.9.1 Hydrauliikan säädettävä tuotto Etu-ulosotolle
Potentiometrin arvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tuotto (noin)
10 l/min
20 l/min
30 l/min
55 l/min
80 l/min
95 l/min
110 l/min
130 l/min
145 l/min
160 l/min

Säädä tuotto eteen asennetulle työlaitteelle työlaitteen ohjekirjan mu-

kaan.

Muista aina tarkasta työlaitteen ohjekirjasta tai tyyppikilvestä mikä on
suurin sallittu tuotto.
Älä koskaan ylitä suurinta sallittua tuottoa ja käytä aina pienintä mahdollista tuottoa.
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5.0 HUOLTO
5.1 Yleistä
Koneen käyttövarmuuden yksi tärkeimmistä edellytyksistä on oikein ja
oikeaan aikaan tehty huolto. Koneen käyttäjä on avainasemassa huoltojen tekemisen kannalta, koska kaikki tässä ohjekirjassa luetellut huollot
tulee tehdä tietyin käyttötuntivälein.
Huoltotaulukossa mainitut määräaikaishuoltojen huoltovälit koskevat
koneita jotka työskentelevät normaaleissa olosuhteissa. Raskaassa käytössä olevat koneet tulee huoltaa useammin.
►

Tässä kirjassa tämä kappalemerkki tarkoittaa pyydettyä työsuoritusta.

Työvaiheet on kirjattu niiden tekemisjärjestykseen.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Henkilövahinkojen välttämiseksi tee seuraavat toimenpiteet ennen
huoltotyön aloittamista:
►
►
►
►
►

Aja kone tasaiselle ja kestävälle alustalle.
Kytke seisontajarru päälle.
Laske kaikki työlaitteet maahan ja pysäytä moottori.
Avaa päävirtakatkaisija ja poista virta avain virtalukosta.
Kiinnitä ohjauspyörään kilpi joka kieltää koneen käynnistämisen.

Jos huoltotyön suorittaminen edellyttää moottorin käynnissäoloa ja/
tai koneen nostamisen esim. tunkilla, noudata seuraavia ohjeita:
Lukitse koneen runkonivel lukitustangon avulla seuraavasti:
Kuva 49.

1.

Käännä koneen runko suoraksi ja kiinnitä lukitustanko etummaiseen (A) ja
takimmaiseen (B) kiinnityskorvakkeeseen.
2. Lukitse lukitustanko paikoilleen rengassokilla.

Muista poistaa runkonivelen lukitustanko huoltotyön valmistuttua!

Info!
Runkonivelen lukitustanko sijaitsee aisaston huoltotuen sisällä vasemmanpuoleiseen etulokasuojaan kiinnitettynä!
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5.1.1 Koneen nostaminen esim. tunkilla tai nostoliinoilla

Varoitus!

Varning!

Warning!

Lukitse koneen runkonivel lukitustangon avulla

Info!
Käytä ainoastaan työhön soveltuvia, tarpeeksi vahvoja nostovälineitä.
Tue ylösnostettu kone tai sen osia hyväksytyillä ja tarpeeksi vahvoilla
pukeilla.
Älä koskaan mene koneen alle, ennen kuin se on tuettu turvallisella ja
määräysten mukaisella tavalla.

5.1.2 Luoksepääsy
Osa koneen huoltokohteista sijaitsee avattavien luukkujen alla. Muista
sulkea kaikki avatut luukut huoltotyön päätyttyä.
Kuva 50.

Avaa konepeiton salpa ja nosta konepeitto (1) ylös. Jos konepeiton päälle on asennettu työlaitteita, on ne poistettava ennen konepeiton avaamista. Konepeitto pysyy ylhäällä kahden kaasujousen varassa.
Myös säleikön (2) voi tarvittaessa irrottaa.
Kuva 51.

1.
2.
3.
4.
5.

42

Moottoritilan oikea huoltoluukku
Akun huoltoluukku
Ohjaamon ilmansuodattimen huoltoluukku
Akun ja hydrauliikan huoltoluukku
Moottoritilan vasen huoltoluukku
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►

Poista tarvittaessa jäähdyttimen säleikkö irrottamalla kaksi kiinnitysruuvia
(1) ja nostamalla säleikkö lukitustapeista (2).
Kuva 52.

5.1.3 Aisaston huoltotuki

Varoitus!

Varning!

Warning!

Asenna aina aisaston huoltotuki, ennen kuin menet ylösnostetun aisaston alle.
Kuva 53.

Aisaston huoltotuki (A) on kiinnitetty koneen vasempaan etulokasuojaan.
1. Irrota huoltotuki avaamalla 2 kpl lukitusruuvia (A) ja vetämällä lukitusruuvit
ulos.
2. Aisaston ollessa ylhäällä, asenna huoltotuki nostosylinterin männävarren
päälle.
3. Lukitse tuki paikoilleen lukitusruuveilla.
4. Laske aisoja hitaasti alas niin, että ne jäävät huoltotuen varaan.
► Poista huoltotuki päinvastaisessa järjestyksessä ja kiinnitä se säilytyspaikalleen.

Info!
Huoltotuen sisällä on runkonivelen lukitustanko! Poista se kun käytät
huoltotukea ja asenna paikoilleen ennen kuin asennat huoltotuen takaisin säilytyspaikkaansa (lokasuojaan).
Kuva 54.
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5.1.4 Koneen hinaaminen

Varoitus!

Varning!

Warning!

KONEEN HINAAMINEN ON KIELLETTY!

Info!
- Jos konetta joudutaan siirtämään, on siirto tehtävä kuljetusalustalla.
- Ajohydrauliikka estää koneen pyörien pyörimisen hinauksen aikana!
Hätätapauksessa voidaan konetta hinata lyhyen matkan (max. 10 m).
Tällöin on tarkoin noudatettava seuraavia ohjeita:

• Hinausnopeus saa olla korkeintaan 2 km/h.
• Hinausmatka saa olla korkeintaan 10 m.
• Ennen hinausta on varmistettava, että pumpussa tai ajomoottorissa ei
ole vikaa. Näissä komponenteissa on osia jotka rikkoontuneina liikkuessaan saattavat aiheuttaa lisävaurioita.

5.1.5 Aisaston lasku vikatilanteessa
Jos aisasto on ylhäällä mutta moottoria ei voida käynnistää tai ei ole virtaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Älä mene ylösnostetun aisaston alle ellei sen ylhäällä pysymistä ole varmistettu aisaston huoltotuella.

5.1.6 Moottorin ilmaaminen
Jos polttoaine on päässyt loppumaan kesken ajon tai polttoainesuodatin on
vaihdettu, on polttoainejärjestelmä ilmattava.
Tee ilmaus seuraavasti:
Kuva 55.

1. Löysää ilmausruuvia (1)
2. Pumppaa käsipumpulla (2) tai pyöritä moottoria startilla, kunnes ilmausruuvista (1) tulee kuplimatonta polttoainetta ja sulje ilmausruuvi (1) huolellisesti.

Jos moottori käynnistyy huonosti tai käy epätasaisesti, jatka ilmaamista
seuraavasti:

3. Löysää vähintään kolme suutinputken liitosta (3).
4. Pyöritä moottoria starttimoottorilla, kunnes suutinputkista vuotava polttoaine ei kupli.
5. Kiristä kaikki löysäämäsi suutinputket huolellisesti.
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5.1.7 Paineakut
Kuva 56.

Koneessa on neljä paineakkua jarruille ja aisaston kellunnalle. Näihin akkuihin jää painetta, vaikka moottori pysäytetään. Se on huomioitava konetta huollettaessa ja korjattaessa.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Älä koskaan avaa hydrauliliittimiä varmistamatta ensin, että kaikki paineakut ovat varmasti paineettomia. Jätä hydrauliikkajärjestelmän putket ja letkut rauhaan, jos et varmasti tiedä mitä teet.

5.1.8 Hitsaaminen
Jos konetta tai koneessa kiinni olevaa työlaitetta joudutaan hitsaamaan,
on meneteltävä seuraavasti:
1. Käännä päävirtakytkin asentoon OFF.
2. Irrota moottorin ohjausyksikön johtoliittimet.
3. Suojaa hydrauliikkaletkut ja sähköjohdot kipinöiltä ja huomioi paloturvallisuus.
4. Kiinnitä hitsauslaiteen maadoituspistoke mahdollisimman lähelle hitsauskohdetta.

5.1.9 Paloturvallisuus
Tulipalon vaaraa voidaan vähentää pitämällä kone puhtaana kaikissa tilanteissa.
► Poista kaikki vieraat esineet ja lika työpäivän alussa. Ole erityisen tarkka, että
moottori ja pakoputkisto ovat puhtaat.

Koneen puhdistaminen määrävälein on käyttäjän vastuulla.
►

Korjaa mahdolliset vuodot ja pyyhi pois läikkynyt öljy ja polttoaine välittömästi.

Polttoaine on herkästi syttyvää ja voi aiheuttaatulipalon tai räjähdyksen.

Info!
Älä tankkaa tai tee polttoainejärjestelmän huoltotöitä hitsauksen aikana
tai avotulen, palavien savukkeiden yms. lähellä. Kipinät tai liekit voivat aiheuttaa akuista purkautuvien kaasujen räjähtämisen.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Vältä onnettomuuksia seuraavalla tavalla:
• Irrota aina akun miinuskaapeli ensin ja kiinnitä se viimeiseksi.
• Noudata tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita koneen käynnistämiseksi
apuakulla.
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• Älä oikosulje akun napoja metalliesineellä.
• Älä hitsaa, hio tai tupakoi akkujen lähellä.
• Tarkasta, että sähkölaitteissa ei ole löysiä liitoksia tai rispaantuneita
eristyksiä.
• Korjaa tai vaihda kaikki irtonaiset ja vaurioituneet osat.

5.2 Ongelmajätteet
Ota talteen kaikki huoltojen aikana syntyneet ongelmajätteet. Toimita
jäteöljy, vanhat suodattimet ja pakkasnesteet ongelmajätelaitokselle.
Öljyiset pyyhkeet tulee hävittää turvallisella ja määräysten mukaisella
tavalla.
Akut sisältävät syövyttävää happoa ja raskasmetalleja, huolehdi akkujen
hävittämisestä voimassa olevien määräysten mukaan.

Älä koskaan päästä ongelmajätteitä maahan tai viemäriin!

Info!
Huolehdi aina ongelmajätteiden hävittämisestä määräysten mukaisella
tavalla. Pidä hyvää huolta ympäristöstä, älä pilaa sitä vierailla aineilla.
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5.3 Määräaikaishuoltojen huoltokohdetaulukko
Taulukko: 6

Huoltokohde / huoltotyö:
1. Moottorin öljymäärän tarkastus, Ks. 5.5.1, sivulla 50.
2. Jäähdytysnesteen määrän tarkastus, Ks. 5.5.2, sivulla 51.
3. Renkaiden ilmanpaineen tarkastus, Ks. 5.5.3, sivulla 51.
4. Mahdollisten nestevuotojen tarkastus, Ks. 5.5.4, sivulla 51.
5. Pesulaitteen nestemäärän tarkastus, Ks. 5.5.5, sivulla 52.
6. Hydrauliöljyn määrän tarkastus, Ks. 5.5.6, sivulla 52.
7. Nosto- ja vakaussylintereiden nivelien voitelu, Ks. 5.5.7, sivulla 53.
8. Aisaston ja takanostolaitteen nivelien voitelu, Ks. 5.5.7, sivulla 53.
9. Kauhasylinterien ja välivipujen pallonivelten voitelu, Ks. 5.5.7, sivulla 53.
10. Välitangon nivelien voitelu, Ks. 5.5.7, sivulla 53.
11. Ohjaussylinterin pallonivelten voitelu, Ks. 5.5.7, sivulla 53.
12. Runkonivelen voitelu, Ks. 5.5.7, sivulla 53.
13. Ohjaamon ilmansuodattimen puhdistus, Ks. 5.6.1, sivulla 54.
14. Polttoainesuodattimen vedenerottimen tyhjennys, Ks. 5.6.2, sivulla 54.
15. Moottorin ilmansuodattimen puhdistus, Ks. 5.6.3, sivulla 55.
16. Jäähdyttimen/lauhduttimen kennojen puhdistus, Ks. 5.6.4, sivulla 56.
17. Laturin hihnan kireyden tarkastus, Ks. 5.6.5, sivulla 56.
18. Pyöränpulttien kireyden tarkastus, Ks. 5.6.6, sivulla 56.
19. Jarrupolkimen vapaaliikkeen tarkastus, Ks. 5.7.1, sivulla 57.
20. Painevaraajan paineen tarkastus. Ks. 5.7.2, sivulla 57.
21. Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto, Ks. 5.7.3, sivulla 57.
22. Moottorin ilmansuodattimen vaihto, Ks. 5.7.4, sivulla 58.
23. Pyörän napojen öljymäärän tarkastus, Ks. 5.7.5, sivulla 59.
24. Nivelakselien ristikoiden voitelu, Ks. 5.7.6, sivulla 59.
25. Nivelakselien tukilaakerin voitelu, Ks. 5.7.7, sivulla 59.
26. Taka-akselin kallistusnivelen voitelu, Ks. 5.7.8, sivulla 60.
27. Tasauspyörästöjen öljymäärän tarkastus, Ks. 5.7.9, sivulla 60.
28. Polttoainesuodattimen vaihto, Ks. 5.7.10, sivulla 61.
29. Vuotojen tarkastus, liitosten ja liittimien kiristys, Ks. 5.7.11, sivulla 61.
30. Hydrauliikkaöljyn paluusuodattimen vaihto, Ks. 5.8.1, sivulla 62.
31. Tasauspyörästöjen ja välikappaleen öljynvaihto, Ks. 5.9.1, sivulla 62.
32. Pyörännapojen öljynvaihto, Ks. 5.9.2, sivulla 63.
33. Ajohydrauliikan suodattimen vaihto Ks. 5.9.3, sivulla 63.
34. Polttoainesäiliön puhdistus, Ks. 5.9.4, sivulla 63.
35. Jarrujen toiminnan tarkastus, Ks. 5.9.5, sivulla 64.
36. Moottorin ilmansuodattimen ja turvaelementin vaihto, 5.9.6 s. 64
37. Ajohydrauliikan paineiden mittaus ja säätö, Ks. 5.9.7, sivulla 64.
38. Työhydrauliikan paineiden mittaus ja säätö, Ks. 5.9.8, sivulla 64.
39. Hydr. öljysäiliöiden puhdistus ja öljyn vaihto, Ks. 5.9.9, sivulla 64.
40. Ohjaamon raitisilmansuodattimen vaihto, Ks. 5.9.10, sivulla 65.
41. Akkujen tarkastus, Ks. 5.9.11, sivulla 65.
42. Laturin johtojen tarkastus, Ks. 5.10.1, sivulla 66.
43. Käynnistinmoottorin johtojen tarkastus, Ks. 5.10.2, sivulla 66.
44. Jäähdytysjärj. puhdistus ja nesteiden vaihto, Ks. 5.11.1, sivulla 66.

Huoltoväli (käyttötunteja) V
10 50 250 500 1000 2000 2 v
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(O) X
X
X
X
X
X
X
X
X
(O)
(O)

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

Huomio!
►
►
►
►
►
►

10 tunnin huolto tulee tehdä joka päivä, ennen kuin moottori käynnistetään.
50 tunnin huolto tulee tehdä vähintään kerran viikossa
500 tunnin huolto tulee tehdä vähintään 6 kuukauden välein.
1000 tunnin huolto tulee tehdä vähintään kerran vuodessa.
2 v tarkoittaa huoltoa joka on suoritettava kahden vuoden välein, riippumatta käyttötunneista.
(O) tarkoittaa, että sillä merkityt huoltotyöt tehdään ensimmäisen kerran 50
käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen normaalisti X-merkityissä huolloissa.

Yllä mainitut huoltovälit perustuvat normaaleihin käyttöolosuhteisiin.
Jos työskentelet epäedullisissa olosuhteissa, lyhennä huoltovälejä vastaavasti.
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5.3.1 Moottoritilan huoltokohteet
Kuvan viitenumerot viittaavat myös huoltokohdetaulukon huoltokohteisiin.
Kuva 57.

1. Öljytikku
2. Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö.
6. Hydr.öljyn tarkastus.
14. Polttoainesuodattimen vedenerottimen tyhjennys.
15. Moottorin ilmansuodattimen puhdistus.
17. Latausgeneraattorin hihnan kireyden tarkastus.
21. Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto.
22. Ilmansuodattimen vaihto.
28. Polttoainesuodattimen vaihto.
36. Moottorin ilmansuodattimen ja turvaelementin vaihto.
42. Latausgeneraattorin johtojen tarkastus.
43. Starttimoottorin johtojen tarkastus.
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5.3.2 Kaikki huoltokohteet
Kuvan viitenumerot viittaavat myös huoltokohdetaulukon huoltokohteisiin.
Kuva 58.

Taulukko: 45

1. Moottorin öljymäärän tarkastus
2. Jäähdytysnesteen määrän tarkastus
3. Renkaiden ilmanpaineen tarkastus
4. Mahdollisten nestevuotojen tarkastus
5. Pesulaitteen nestemäärän tarkastus
6. Hydrauliöljyn määrän tarkastus
7. Nosto- ja vakaussylintereiden nivelien voitelu
8. Aisaston ja takanostolaitteen nivelien voitelu
9. Kauhasylinterien ja välivipujen pallonivelten voitelu
10. Välitangon nivelien voitelu
11. Ohjaussylinterin pallonivelten voitelu
12. Runkonivelen voitelu,
13. Ohjaamon ilmansuodattimen puhdistus

24. Nivelakselien ristikoiden voitelu,
25. Nivelakselien tukilaakerin voitelu,
26. Taka-akselin kallistusnivelen voitelu,
27. Tasauspyörästöjen öljymäärän tarkastus,
28. Polttoainesuodattimen vaihto,
29. Vuotojen tarkastus, liitosten ja liittimien kiristys
30. Hydrauliikkaöljyn paluusuodattimen vaihto,
31. Tasauspyörästöjen ja välikappaleen öljynvaihto
32. Pyörännapojen öljynvaihto
33. Ajohydrauliikan suodattimen vaihto
34. Polttoainesäiliön puhdistus,
35. Jarrujen toiminnan tarkastus,
36. Moottorin ilmansuodattimen ja turvaelementin
vaihto,
14. Polttoainesuodattimen vedenerottimen tyhjennys 37. Ajohydrauliikan paineiden mittaus ja säätö
15. Moottorin ilmansuodattimen puhdistus
38. Työhydrauliikan paineiden mittaus ja säätö
16. Jäähdyttimen/lauhduttimen kennojen puhdistus
39. Hydr. öljysäiliöiden puhdistus ja öljyn vaihto
17. Laturin hihnan kireyden tarkastus
40. Ohjaamon raitisilmansuodattimen vaihto
18. Pyöränpulttien kireyden tarkastus
41. Akun tarkastus
19. Jarrupolkimen vapaaliikkeen tarkastus,
42. Laturin johtojen tarkastus
20. Painevaraajan paineen tarkastus.
43. Käynnistinmoottorin johtojen tarkastus
21. Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto
44. Jäähdytysjärj. puhdistus ja nesteiden vaihto
22. Moottorin ilmansuodattimen vaihto
23. Pyörän napojen öljymäärän tarkastus
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5.4 Voiteluainesuositukset ja tilavuudet
Taulukko: 45

Voitelukohde
Polttoainesäiliö

Tilavuus
95 ltr

Jäähdytysjärjestelmä

18 ltr

Laatusuositus
DIN EN590
Dieselöljy *
Vesi/glykoli 50/50%

Moottoriöljy

11 ltr

10W/40 ACEA 6

Hydrauliikkaöljy

160 ltr

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

Taka-akselin tasauspyörästö 7,5 ltr
Etuakselin tasauspyörästö
7 ltr
Pyörien navat (4 kpl)
Lasinpesuneste
Voitelukohteet

4 x 0,75 ltr API GL5-LS
3,8 l
Vesi/pesuneste 50 /
50%
Molybdeenidisulfidi rasva

Ensiasennus
DIN EN 590
Dieselöljy
Vesi/glykoli
50/50%
Q8 T905 10W/40
Castrol AWH 46
Castrol LS-90
Castrol LS-90

Huomautuksia
Käytä kesä- tai talvilaatua
lämpötilan mukaan
Älä koskaan käytä pelkkää
vettä
Käytä 5W/30 lämpötilan
ollessa alle -15°C

Öljyssä pitää olla öljykylpyjarruille sopiva lisäaineistus.

Castrol LS-90
Vesi/pesuneste 50 / Älä käytä pelkkää vettä
50%
Castrol MS1 Grease

* Katso ”polttoainelaadut”; Ks. 4.2.2, sivulla 30.

5.5 10 tunnin huolto
Suorita seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin ennen moottorin käynnistystä.

5.5.1 Moottorin öljymäärän tarkastus (1)
Kuva 59.

1. Mittatikku
2. Öljyntäyttöaukko.
Moottorin öljymäärää tarkistettaessa on koneen oltava vaakasuoralla alustalla.
Öljynpinnan on oltava merkkiviivojen välissä.
1. Sammuta moottori muutama minuutti ennen tarkastusta.
2. Vedä öljytikku (1) ulos, pyyhi se ja paina hetkeksi takaisin paikoilleen.
3. Vedä öljytikku uudelleen ulos ja tarkasta, että öljyn pinta on Max. - Min.
merkkien välissä.
Tarvittaessa lisää suosituksen mukaista öljyä ja tarkasta öljyn taso uudelleen.

Info!
Lisättävän öljyn on oltava samaa laatua moottorissa olevan öljyn kanssa.
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5.5.2 Jäähdytysnesteen määrän tarkastus (2)
Kuva 60.

Kylmän jäähdytysnesteen pinnan tulee olla paisuntasäiliön (2) Min ja Max viivojen välissä. Lisää puhdasta vettä tarpeen mukaan. Muista tarkastaa jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys määrävälein.

5.5.3 Renkaiden ilmanpaineen tarkastus (3)
Normaalioloissa käytetään 3,4 bar rengaspainetta.
Kuva 61.

1. Ilmanpainemittari
Koneen käytöstä ja olosuhteista riippuen renkaiden ilmanpainetta voidaan kuitenkin vaihdella. Sallittu vaihteluväli on 1,2 - 3,75 bar.

5.5.4 Mahdollisten nestevuotojen tarkastus (4)
Päivittäin silmämääräisesti.
Määräaikaishuolloissa tarkasta, että kaikki letkut ja tulpat ovat tiiviit. Jos havaitset vuotoja, korjaa ne ennen kuin käynnistät koneen.

Tarkasta:
►
►
►

Moottoritilasta.
Koneen alta.
Hydrauliikkalaittesta jne.

Neste- ja hydr. letkujen liitokset, jäähdyttimet/lauhduttimet, poisto/
täyttötulpat jne.
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5.5.5 Pesulaitteen nestemäärän tarkastus (5)
Pesunestesäiliö sijaitsee koneen oikealla puolella ohjaamon kohdalla.
Kuva 62.

Varmista, että säiliössä on aina riittävästi nestettä. Lisää veden joukkoon pesunestettä. Huolehdi nesteen pakkasenkestävyydestä kylmänä vuodenaikana.

5.5.6 Hydrauliöljyn määrän tarkastus (6)
Hydrauliöljyn määrä tarkastetaan moottoritilan oikeanpuoleisen huoltoluukun
takaa, hydrauliöljysäiliön tarkastussilmästä. Öljyn pinnan tulee näkyä tarkastussilmästä.

Öljymäärää tarkastettaessa tule koneen olla vaakasuoralla alustalla, työlaitteet alaslaskettuina ja öljyn jäähtynyttä.
Kuva 63.

A. Tarkastussilmä
B. Huohotin-/täyttökorkki

Öljyn lisäys tapahtuu säiliön päällä olevan täyttöaukon (B) kautta tai painetäyttönä vuotoöljyliittimen kautta.
Kun lisäät öljyä varmistu sekä öljyn, että täyttöaukon ympäristön puhtaudesta.

Info!
Lisättävän öljyn on oltava samaa laatua säiliössä olevan öljyn kanssa.
Hydrauliöljysäiliössä on 0,35 bar ylipaine.
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5.5.7 Voitelu (7-12)
Vaikka kone olisi varustettu keskuspainevoitelulla (kuvissa), voidellaan aina nivelakselien ristinivelet ja liukuosan (3+1 nip.) ja kaikki ovien ja luukkujen saranat rasvapuristimella.
Jos koneessa ei ole keskuspainevoitelua, voidellaan kaikki rasvanipat rasvapuristimella.

Voitelu rasvapuristimella:
►
►

Puhdista rasvanipat ja rasvapuristimen pää.
Paina rasvapuristimen pää rasvanippaan kohtisuoraan ja purista voiteluainetta sopiva määrä kohteeseen. Nivelakselien ristiniveliin siten, että voiteluainetta tulee kaikkien nivelkuppien tiivisteiden alta näkyviin.

Voitele seuraavat kohteet:
Kuva 64.

1. Nosto- ja vakaussylintereiden pallonivelet (8 nippaa).
2. Aisaston ja (takanostolaitteen) niveltapit (10 nippaa).
3. Kauhasylinterien pallonivelet (6 nippaa).
4. Välivivun ja välitangon niveltapit (8 nippaa).

Kuva 65.

1. Ohjaussylintereiden (2 kpl) pallonivelet (2+2 nippaa).
2. Rungon kääntönivelien voitelunipat.
3. Nivelakselien ristinivelien ja liukuosan voitelu (3+1 nippaa).

Info!
Voitele myös kaikki muut voitelunipoilla varustetut kohteet, kuten saranat jne.
Ver. 18.9.2014
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5.6 50 tunnin huolto
Tämä huolto tulee tehdä viikottain, vaikka käyttötunteja olisi vähemmän kuin
50. 50 h -huoltoon sisältyy myös 10 tunnin huoltotyöt.

5.6.1 Ohjaamon ilmansuodattimen puhdistus (13)
Kuva 66.

►
►
►
►

Avaa kiinnitysruuvi (2) ja ilmansuodattimen kansi (1) ohjaamon oikealta sivulta.
Poista ilmansuodatin (3) ja puhalla se puhtaaksi paineilmalla.
Puhalla sisäpuolelta ulospäin varoen, ettei suodattimen kuidut repeile.
Tarkasta suodattimen ja sen tiivisteiden kunto. Vaihda viallinen suodatin uuteen.

5.6.2 Polttoainesuodattimen vedenerottimen tyhjennys (14)
Kuva 67.

A. Tyhjennyshana
► Aseta tiivis astia polttoainesuodattimen alle ja avaa suodattimen pohjassa
oleva tyhjennyshana.
► Sulje hana, kun ulos virtaa puhdasta (vedetöntä) polttoainetta.
► Pumppaa polttoainetta käsipumpulla (C), kunnes pumpussa tuntuva vastapaine osoittaa suodattimen täyttyneen polttoaineella.
► Käynnistä moottori.
► Tarvittaessa (moottori ei käynnisty tai käy epätasaisesti), tee polttoainejärjestelmän ilmaaminen avaamalla ilmausruuvia (B) ja pumppaamalla käsipumpulla (C), kunnes ilmausruuvista tulee ilmatonta (kuplimatonta)
polttoainetta. Lisäohjeita ilmaamisesta; Ks. 5.1.6, sivulla 44.
► Käynnistä moottori ja tarkasta, että vuotoja ei esiinny.
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5.6.3 Moottorin ilmansuodattimen puhdistus (15)
Kuva 68.

Ilmansuodatin sijaitsee takarungon oikean takakulman huoltoluukun takana.
Avaa huoltoluukku.
Kuva 69.

Suodattimen osat:

1. Suodattimen kotelo. 2. Turvaelementti. 3. Suodatinelementti. 4.
Suodatinkotelon kansi. 5. Pölytasku.
Ilmansuodattimen kunnossapitäminen on erittäin merkityksellistä nykyaikaisen ahdetun moottorin pitkän kestoiän varmistamiseksi.
Kuva 70.

Toimi seuraavasti:
1. Pysäytä moottori ja poista ilmansuodattimen suojakansi irroittamalla kiinniikkeet (A), pyöräyttämällä kantta ja vetämällä sen pois (B) ja (C).
2. Vedä suodatinelementti pois pyöräyttämällä sitä (D).
► Tarkasta suodatinelementti. Jos elementti on siisti ja hyväkuntoinen, voit
puhdistaa siitä irtoavan pölyn ja roskat koputtamalla sitä kevyesti. Jos se on
likainen tai vaurioitunut on se ehdottomasti vaihdettava.

Jos suodatinelementti on vaurioitunut on myös turvaelementti vaihdettava.
Muussa tapauksessa tarkasta turvaelementin kunto mutta älä koske kunnossa olevaan turvaelementtiin.

►

Info!
Suodatinvalmistajat eivät suosittele suodatinelementin paineilmalla
puhdistamista, koska paineilma repii helposti suodatinpaperin kuidut
rikki ja pilaa suodatinelementin huomaamatta.
Jos välttämättä haluat käyttää paineilmaa, suuntaa se hyvin pienellä paineella suodattimen sisältä ulospäin. Älä käytä 2-3 bar. kovempaa ilmanpainetta äläkä paina ilmasuutinta suodatinpaperiin kiinni tai liian lähelle sitä.
► Tarkasta suodatinelementin kumitiivisteiden kunto.
3. Puhdista suojakansi ja kannessa oleva pölytasku (E).
► Asenna suodatinelementti ja suojakansi päinvastaisessa järjestyksessä.
►

Info!
Turvaelementti tulee vaihtaa viimeistään silloin, kun pääelementtiä on
puhdistettu viisi kertaa.

Älä koskaan käytä moottoria ilman ilmansuodattimen suodatinelementtiä.
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5.6.4 Jäähdyttimen/lauhduttimen kennojen puhdistus (16)

Kennot sijaitsevat moottorin takana. Irrota takasäleikön kaksi kiinnitysruuvia (1) ja poista säleikkö nostamalla se lukitustapeista (2).

Älä käytä painepesuria! Kennojen lamellit voivat vaurioitua.
Tarvittaessa puhdista kennot käyttötarkoitukseen sopivalla liuottimella ja vedellä ja/tai paineilmalla puhaltamalla.
Tarvittaessa kennoja voi varovasti avata puhdistuksen ajaksi, avaamalla niiden
kiinnittimien kiinnitysruuvit.

5.6.5 Laturin hihnan tarkastus (17)
►

Tarkasta laturin moniurahihnan kunto. Jos hihna on kulunut tai öljyinen,
vaihda se uuteen.

Moniurahihna on varustettu automaattisella hihnankiristimellä.

5.6.6 Pyöränpulttien kireyden tarkastus (18)
Kuva 71.

Pyöränpulttien kireys on tarkastettava päivittäin uuden koneen ensimmäisten
50 käyttötunnin aikana. Kiristysmomentti on 240 Nm ja kiristysjärjestys on numeroitu kuvaan.
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5.7 250 tunnin huolto
Suorita samalla 10 ja 50 tunnin huollot.

5.7.1 Jarrupolkimen vapaaliikkeen tarkastus (19)
Kuva 72.

Jarrupolkimen vapaaliike tulee olla noin 10 mm. Säädä tarvittaessa.

5.7.2 Painevaraajan paineen tarkastus (20)
Pysäköi kone tasaisella alustalle, älä kytke seisontajarrua päälle.
Pysäytä moottori ja paina jarrupoljinta niin monta kertaa, että jarrupaineen
merkkivalo syttyy.
Polkimen painalluksia tulee olla vähintään 4 kpl, ennen kuin valo syttyy.

►
►

5.7.3 Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto (21)
• Vaihda öljynsuodatin aina moottorin öljynvaihdon yhteydessä.
• Vaihda uuden koneen moottoriöljy ja -suodatin ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen.
• Tee seuraava öljyn- ja suodattimen vaihto 250 käyttötunnin jälkeen.
Öljyn ja suodattimen vaihto:
►
►
►

Sammuta moottori ja odota kunnes öljy hieman jäähtyy.
Aseta astia moottorin alle ja irrota öljyn tyhjennystulppa (A) öljypohjasta.
Avaa moottoritilan oikeanpuoleinen huoltoluukku (B) ja aseta astia öljynsuodattimen (C) alle.
Kuva 73.

►
►
►

Ver. 18.9.2014

Irrota öljynsuodatin (C) suodatinavaimen avulla.
Sivele hieman puhdasta moottoriöljyä uuden suodattimen tiivisteeseen ja
asenna suodatin.
Kiristä suodatin käsin, liika kiristäminen vaurioittaa suodattimen.
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Kun kaikki öljy on valunut ulos, asenna ja kiristä tyhjennystulppa paikoilleen.
Kuva 74.

►
►
►
►
►

Kaada moottoriin suosituksen mukaista moottoriöljyä venttiilikopan öljyntäyttöaukon (2) kautta. Katso määrä ja laatu teknisistä tiedoista.
Tarkasta öljymäärä mittatikusta (1)
Käynnistä moottori ja anna sen käydä tyhjäkäynnillä noin 1 min. ajan.
Pysäytä moottori ja tarkasta öljytaso uudelleen mittatikusta (1).
Lisää öljyä tarpeen mukaan.

Info!
Ajan säästämiseksi laske ensin moottoriöljy valumaan, vaihda öljynsuodatin ja tee sen jälkeen öljynvaihto loppuun.

5.7.4 Moottorin ilmansuodattimen vaihto (22)
Kuva 75.

1.
2.
3.
4.
5.

Suodattimen kotelo
Turvaelementti
Suodatinelementti
Suodatinkotelon kansi
Pölytasku

Kuva 76.

Toimi seuraavasti:
1.

58

Pysäytä moottori, avaa moottoritilan vasemmanpuoleinen huoltoluukku ja
poista ilmansuodattimen kansi (4), irrottamalla kiinnikkeet, pyöräyttämällä
kantta ja vetämällä se ulos.
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2. Vedä suodatinelementti (3) pois pyöräyttämällä sitä.
► Tarkasta kotelon ja suodattimen kumitiivisteiden kunto. Uusi tarvittaessa.
3. Puhdista kansi (4) ja kannessa oleva pölytasku (5)
► Tarkasta turvaelementti (2). Vaihda se uuteen, jos se on pölyinen tai vaurioitunut. Jos turvaelementti on siisti ja kunnossa, älä irrota sitä.
4. Asenna suodatinelementti ja suojakansi päinvastaisessa järjestyksessä.

Info!
Turvaelementti tulee vaihtaa viimeistään silloin, kun suodatinelementtiä
on puhdistettu viisi kertaa.

Älä koskaan käytä moottoria ilman ilmansuodattimen elementtejä.

5.7.5 Pyöran napojen öljymäärän tarkastus (23)
►
►

Pysäköi kone vaakasuoralle kovalle alustalle.
Nosta pyörä ilmaan sen verran, että voit pyörittää sitä.
Kuva 77.

►
►
►
►

Käännä pyörää kunnes tarkastusaukko (A) on navan vaakasuoralla keskiviivalla.
Avaa tarkastusaukon tulppa (A) ja tarkasta, että öljyn pinta on aukon alareunan tasalla. Lisää suosituksen mukaista öljyä tarvittaessa.
Asenna ja kiristä tulppa huolellisesti.
Tarkasta kaikkien napojen öljymäärä samalla tavalla.

5.7.6 Nivelakselien ristikoiden voitelu (24)
Voitele ristinivelet (kuva 586.04401 kohdat A)

5.7.7 Nivelakselien tukilaakerin voitelu (25)
Voitele tukilaakeri (kuva 586.04401 kohta B)
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5.7.8 Taka-akselin kallistusnivelen voitelu (26)
Voitele kallistusnivelet (kuva 586.04401 kohdat C)
Kuva 78.

5.7.9 Tasauspyörästöjen ja välikappaleen öljymäärän tarkastus (27)
►

Pysäköi kone vaakasuoralle alustalle.
Kuva 79.

Kuva 80.
►

►
►

60

Avaa tasauspyörästöjen (1 etuakselin) (2 taka-akselin) ja välikappaleen (3) öljyntarkastus/lisäystulpat ja tarkasta, että öljy on tulpan reiän alapinnan tasalla.
Lisää tarvittaessa suosituksen mukaista öljyä.Ks. 5.4, sivulla 50.
Sulje tulpat huolellisesti.
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5.7.10 Polttoainesuodattimen vaihto (28)
Kuva 81.

A. Polttoainesuodatin
► Pysäköi kone kovalle, tasaiselle alustalle ja pysäytä moottori.
► Aseta astia polttoainesuodattimen alle ja irrota suodatin suodatinavaimen
avulla.
► Sivele hieman puhdasta dieselpolttoainetta uuden suodattimen tiivisteeseen
ja asenna suodatin. Kiristä suodatin käsin, liika kiristäminen vahingoittaa
suodatinta.
► Ilmaa lopuksi polttoainejärjestelmä.

5.7.11 Vuotojen tarkastus (29)
Kuva 82.

Tarkasta kone ja koneen kaikki putket, letkut ja liitokset vuotojen varalta.
Kiristä löystyneet letkusiteet ja vaihda kaikki vaurioituneet osat uusiin.
Ota yhteyttä merkkihuoltoon, jos havaitset vuotoja hydrauliikan pumpuissa tai
moottoreissa. Akselistoissa tai moottorissa havaitut vuodot edellyttävät myös
merkkihuollon kutsumista paikalle.

►
►
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5.8 500 tunnin huolto
Suorita samalla 10, 50 ja 250 tunnin huollot

5.8.1 Hydrauliikkaöljyn paluusuodattimen vaihto (30)
Kuva 83.

Hydrauliikan paluusuodattimet poistaa lian työhydrauliikan säiliöön palaavasta
öljystä.
► Pysäköi kone tasaiselle ja kovalle alustalle. Laske kaikki työlaitteet alas, kytke
seisontajarru päälle ja estä koneen liikkuminen.

• Hydrauliikan paluusuodatin on moottoritilan vasemmanpuoleisen
huoltoluukun takana.
Kuva 84.

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

Löysää kiinnitysruuvit (A).
Käännä kantta (B) myötäpäivään ja nosta se ja suodatinelementti ylös.
Poista vanha suodatinelementti.
Puhdista osat ja tiivistepinnat.
Asenna uusi suodatinelementti ja O-rengastiiviste.
Asenna suodatinelementti ja kansi paikalleen.
Käynnistä moottori ja tarkasta mahdolliset vuodot.

5.9 1000 tunnin huolto
Suorita samalla 500, 250, 50 ja 10 tunnin huollot.

5.9.1 Tasauspyörästöjen ja välikappaleen öljynvaihto (31)
►
►

Pysäköi kone tasaiselle ja kovalle alustalle. Laske kaikki työlaitteet alas, kytke
seisontajarru päälle ja estä koneen liikkuminen.
Avaa täyttö/tarkastustulpat 1/2 ja 3. Avaa poistotulpat 4/5/6 ja laske öljy astioihin.
Kuva 85.

►
►
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Kun kaikki öljy on valunut, sulje tyhjennystulpat (4, 5 ja 6) huolellisesti.
Täytä tasauspyörästöt ja välikappale suosituksenmukaisella öljyllä täyttöaukkojen alareunan tasalle ja kiinnitä tulpat huolellisesti.
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5.9.2 Pyörännapojen öljynvaihto (32)
►
►

Pysäköi kone vaakasuoralle kovalle alustalle.
Nosta pyörä ilmaan siten, että voit pyörittää sitä.
Kuva 86.

►
►
►
►
►

Käännä tarkastus/tyhjennys/täyttöaukko suoraan alaspäin (A)
Avaa tulppa ja anna öljyn valua astiaan.
Kun kaikki öljy on valunut astiaan, käännä aukko navan vaakasuoralle keskilinjalle (B)
Täytä napa suosituksenmukaisella öljyllä aukon alareunan tasalle ja sulje
tulppa huolellisesti.
Tee sama toimenpide jokaiselle navalle.

5.9.3 Ajohydrauliikan painesuodattimen vaihto (33)
Ajohydrauliikan painesuodatin sijaitsee moottorin etupuolella hydrauliikkapumppujen yhteydessä.
► Pysäköi kone tasaiselle kovalle alustalle ja aseta astia suodattimen alle.
► Poista Akkujen suojaluukut (A).
Kuva 87.

►
►

Irrota suodattimen kuppi (B) ja poista suodatinelementti.
Pese kuppi dieselpolttoaineessa, asenna uusi elementti kuppiin ja asenna
suodattimen kuppi paikalleen.

Info!
Hydrauliikkaöljy vaihdetaan normaalisti suodattimen vaihdon yhteydessä, Ks. 5.9.9, sivulla 64.

5.9.4 Polttoainesäiliön puhdistus (34)
Polttoainesäiliöön kertynyt kondenssivesi poistetaan säiliössä olevan pohjatulpan kautta. Säiliö sijaitsee ohjaamon edessä, etuaisaston välissä.
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Aseta astia säiliön alle ja irrota tulppa. Sulje tulppa, kun ulosvirtaava polttoaine on puhdasta.
Työ on paras tehdä silloin, kun säiliössä on vähän polttoainetta.

►

5.9.5 Jarrujen toiminnan tarkastus (35)
Tarkasta käyttöjarrun ja seisontajarrun toiminta. Koneen on pysyttävä turvallisesti paikallaan 20% rinteessä seisontajarrun ollessa kytkettynä.

5.9.6 Moottorin ilmansuodattimen suodatin- ja turvaelementin vaihto (36)
Kuva 88.

1. Kotelo 2. Turvaelementti 3. Suodatinelementti 4. Kansi 5. Pölytasku
► Pysäytä moottori ja poista ilmansuodattimen suojakansi (4).
► Poista suodatin- ja turvaelementti (3 ja 2) ja puhdista suodatinkotelon (1) sisäpuoli kuivalla nukkaamatomalla kankaalla.
► Puhdista pölytasku (4) ja suodatinkotelon kansi (5).
► Asenna uusi turvaelementti (2) ja uusi suodatinelementti (3).
► Sulje ilmansuodattimen suojakansi.

Älä koskaan käytä moottoria ilman ilmansuodattimen elementtejä.

5.9.7 Ajohydrauliikan paineiden mittaus ja säätö (37)
Anna ajohydrauliikan paineiden mittaus ja säätö merkkihuollon suoritettavaksi.

5.9.8 Työhydrauliikan paineiden mittaus ja säätö (38)
Anna työhydrauliikan paineiden mittaus ja säätö merkkihuollon suoritettavaksi.

5.9.9 Hydrauliikan öljysäiliöiden puhdistus ja öljyn vaihto (39)
Hydrauliikkajärjestelmän toimivuuden kannalta järjestelmän ja öljyn puhtaus
on tärkein tekijä. Noudata kaikessa hydrauliikkaan liittyvässä työssä tinkimätöntä puhtautta.
Kuva 89.

1. Aseta astiat hydrauliöljysäiliöiden tyhjennystulppien (A) alle.
2. Poista tyhjennystulpat ja anna kaiken öljyn valua ulos.
3. Sulje tyhjennystulpat ja kiristä ne huolellisesti.
4. Avaa moottoritilan oikealla puolella oleva huoltoluukku ja hydrauliikkasäiliön huohotinkorkki (B) ja kaada täyttöaukosta suositusten mukaista öljyä
kunnes öljytaso näkyy tarkastussilmässä (C).
5. Sulje huohotinkorkki (B).
6. Käynnistä moottori ja anna käydä muutama minuutti.
7. Pysäytä moottori ja tarkasta öljytaso, lisää öljyä tarpeen mukaan.
8. Käynnistä moottori ja tarkasta, että kaikki tulpat ja liitokset ovat tiiviit.
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5.9.10 Ohjaamon raitisilmansuodattimen vaihto (40)
Kuva 90.

►
►
►

Avaa ohjaamon oikean sivuikkunan alapuolella oleva luukku (1) avaamalla
kiinnitysruuvi (2).
Irrota suodatin (3) ja hävitä se määräysten mukaisella tavalla.
Asenna uusi suodatin ja sulje luukku.

5.9.11 Akkujen tarkastus (41)
Kuva 91.

Akut (2 kpl) sijaitsevat koneen takarungon edessä huoltoluukkujen (A ja B) alla.
Akut ovat huoltovapaita, eivätkä vaadi mitään erityistä huoltoa.
► Irrota huoltoluukkujen kolme (3+3) kiinnitysruuvit, ja nosta huoltoluukut
pois.
► Katso, että akkukaapelit ovat kunnolla kiinni ja kaapelikengät ja akkujen ulkokuoret ovat puhtaat.
► Varmista, että akut on tukevasti kiinni.
► Kiinnitä huoltoluukut.

Info!
Koneen päävirtakytkimellä voit katkaista kaiken sähkön akun ja koneen
väliltä.
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5.10 2000 tunnin huolto
Suorita samalla 1000, 500, 250, 50 ja 10 tunnin huollot

5.10.1 Laturin johtojen tarkastus (42)
Tarkasta laturin kaikkien johtoliittimien kunto. Puhdista hapettuneet liittimet ja
kiristä löystyneet liitokset. Vaihda vaurioituneet liittimet uusiin.
Kuva 92.

5.10.2 Käynnistinmoottorin johtojen tarkastus (43)
Käynnistinmoottori sijaitsee moottorin oikealla puolella vauhtipyörän puoleisessa päässä.
Tarkasta käynnistinmoottorin kaikkien johtoliittimien kunto. Puhdista hapettuneet liittimet ja kiristä löystyneet liitokset. Vaihda vaurioituneet liittimet uusiin.

5.10.3 Suuttimien tarkastus ja puhdistus (44)
Anna merkkihuollon tehdä suuttimien kunto- ja avautumispainetarkastukset.

5.11 2 vuoden huolto
5.11.1 Jäähdytysjärjestelmän puhdistus ja jäähdytysnesteen vaihto (45)
1. Aseta tarpeeksi iso astia moottorin alavesiletkun alle.
2. Poista paisuntasäiliön korkki ja irrota alavesietku moottorin päästä.
3. Anna jäähdytysnesteen valua astiaan ja asenna alavesiletku.
4. Asenna alavesiletku ja täytä jäähdytysjärjestelmä puhtaan veden ja jäähdyttimen puhdistusaineen seoksella. Noudata puhdistusaineen pakkauksessa
annettuja sekoitusohjeita.
5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä tyhjäkäynnillä noin 20 min.
6. Pysäytä moottori ja poista puhdistusaineliuos alavesiletun kautta.
7. Asenna alavesiletku (käytä uutta letkusidettä) ja täytä jäähdytysjärjestelmä
pakkasnesteseoksella.
8. Käynnistä moottori ja anna käydä noin 5 min.
9. Tarkasta jäähdytysnesteen taso ja lisää pakkasnesteseosta tarpeen mukaan.
10. Varmista, että ei esiinny vuotoja.
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5.12 Sulakkeet ja releet
Sulakkeet ja releet sijaitsevat asiakirjojen säilytyskotelon alla sähkökeskuksessa.
Sulakkeet ovat malliltaan MIKRO sulakkeita.
Kuva 93.

Taulukko: 46

No
1
2
3
4

Piiri
Vasen seisonta- / mittarivalo
Oikea seisontavalo
Vasen lähivalo
Oikea lähivalo

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

No
24
25
26
27

5
6
7
8
9
10
11
12

Kaukovalot
Etutyövalot
Takatyövalot
Suuntavilkut
Ohjaamon lämmönsäätö/Puhaltimen ohj.
Ei käytössä
Kattovilkku / virranottopistorasia
Safematic / jarruvalo / sisä-valo / radion
heräte (15)
Hätävilkut
Moottoritilan valo
Merkkivalot
Lukko / ajo-ohjelman valinta
Seisontajarru
Ajovoimansiirto
Esiohjauksen päävirta
Etupistoke / pikalukot / aisaston kellunta
ja jousto
Moottorin pysäytin, (15)
Tuulilasin pyyhin / pesu / äänimerkki
Takalasin pyyhin / pesu

10 A
20 A
20 A
15 A
10 A

28
29
30
31
32

10 A
10 A

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Koko
15 A
20 A
10 A
15 A

33
34

Piiri
Peilin ja istuimen lämmitys
Puhallin / ilmastointi
Virtalukko / hehkun heräte
Takanostolaite / etu vaiht. vent. / takasyl.
hydr. / takatyölait. sähkö
Kierroslukumittari (30)
Pa- / lämpö- / kierroslukum. (15)
Radion muisti
Ei käytössä
Ei käytössä
RELEET
Kellunnan ohjausrele
Keskushälytyksen aktivointirele

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

35
36
37
38
39
40
41
42

Käynnistyksen eston rele
Etutyölaitteen sähkö (painonappi)
Etutyölaitteen sähkö (keinukytkin)
Esiohjaus
Moottorihydrauliikan pudotus
Päävirtarele
Ajojärjestelmän rele
Esiohjauksen virrankatkaisun rele

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

20 A
10 A
3A

43
44
45

Peruutusvalo
Tihkurele
Kellunnan rele

K1.6
K5
K9

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

K15
K13

K7

Käytä ainoastaan yllä olevassa taulukossa mainittuja sulakekokoja!
Moottoritilan sähkökeskuksesta ja päävirtakytkimen yhteydestä löytyvät pääsulakkeet:Päävirta 80A , Käynnistys 50A, Hehku 50A (tyypiltään MAKSI sulakkeita). Ks. oikeanpuoleinen moottoritilan huoltoluukku ja päävirtakytkin.
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5.13 Koneen säilytys
5.13.1 Monitoimikoneen säilytys alle 2 kk
Erityisiä toimenpiteitä ei tarvita jos:

• Kone on huollettu säännöllisesti
• Kone on puhdas
• Jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys on riittävä vallitsevaan lämpötilaan.
• Polttoainesäiliö on täynnä.
• Akkujen säilytyksestä on huolehdittu.

5.13.2 Monitoimikoneen säilytys yli 2 kk
Seuraavat toimenpiteet tulee tehdä, jos kone jätetään seisomaan yli 2 kk ajaksi:
► Puhdista kone sisältä ja päältä ja suorita yleisvoitelu.
► Käytä moottori normaalilämpötilaan ja aja koneella jonkin aikaa.
► Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
► Avaa polttoainesuodattimen tyhjennyshana ja päästä vesi ja sakka pois. Sulje
hana.
► Puhdista ja täytä polttoainesäiliö puhtaalla vallitsevaan lämpötilaan soveltuvalla diesel-polttoaineella. Käytä moottoria noin 5 min.
► Puhdista moottorin ilmanpuhdistimen kotelo ja elementti.
► Tyhjennä ja huuhtele jäähdytysjärjestelmä sekä täytä suosituksen mukaisella
pakkas-nesteseoksella.
► Varmista, että akut ovat täydessä varaus-tilassa. Poista akut koneesta, jos varastoit koneen kylmässä tilassa. Tarkasta akkujen varaustila 30 päivän välein.
► Varastoi kone kuivassa ja lämpöisessä tilassa valolta suojattuna. Nosta koneen pyörät irti maasta, käytä kunnollisia pukkeja koneen tukemiseksi.
► Voitele kaikki paljaana olevat sylintereiden männänvarret rasvalla ruostumisen estämiseksi.

5.14 Koneen käyttöönotto
5.14.1 Alle 2 kk:n säilytyksen jälkeen
►
►
►
►
►
►

Tarkasta, että akut ovat täydessä varauksessa.
Tarkasta öljy- ja nestemäärät sekä rengaspaineet.
Suorita yleisvoitelu.
Ilmaa polttoainejärjestelmä tarvittaessa.
Käynnistä moottori, mutta älä nosta kierrosnopeutta yli 1000 k/min.
Suorita koeajo varmistaaksesi, että kaikki laitteet toimivat moitteettomasti.

5.14.2 Yli 2 kk:n säilytyksen jälkeen
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Tarkasta rengaspaineet.
Poista suojapeitteet ja laske kone maahan.
Avaa polttoainesuodattimen tyhjennyshana ja päästä vesi ja sakka pois. Sulje
hana.
Tarkasta moottoriöljyn taso.
Tarkasta jäähdytysnesteen taso.
Tarkasta, että akut ovat täydessä varauksessa.
Kytke akkukaapelit kiinni ja kiristä kunnolla.
Tarkasta hydrauliikkaöljyn taso.
Tarkasta kiilahihnan kunto ja kireys.
Käynnistä moottori, mutta älä nosta kierrosnopeutta yli 1000 k/min.
Varmista, että kaikki suojukset ja luukut ovat paikoillaan ja kunnolla kiinni.

Varoitus!

Varning!

Warning!

Varmista ennen moottorin käynnistystä, että kaikki hallintalaitteet ovat
vapaalla ja seisontajarru päällä.
Älä käytä moottoria suljetussa tilassa. Riittävä ilmanvaihto on välttämätön kaikissa tilanteissa.
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6.0 TEKNISET TIEDOT
6.1 Mitat
Taulukko 47:

MITAT
Pituus, takanostolaite
Leveys (405/70 R24-renkailla)
Korkeus
Akseliväli
Kääntösäde, ulko
Maavara

[mm]
5290 mm
1960
2415 mm
2450 mm
3970 mm
355 mm

PAINOT
Omapaino
Etuakselipaino
Taka-akselipaino
Etuakselin suurin sallittu paino
Taka-akselin suurin sallittu paino

[kg]
5800 kg
2400 kg
3400 kg
8500 kg
8500 kg

6.1.1 Moottori, yleistä
Malli:
Sylinterihalkaisija:
Iskupituus:
Sylinterluku:

VM Motori R756 IE3, Diesel
94 mm
107 mm
6 kpl

Iskutilavuus:
Nimellisteho:
Suurin vääntömom.:
Joutokäynti:
Paino

4455 cm2
115 kW (156 hv) 2600 r/min
500 Nm (1400 r/min)
800 ± 50 r/min
335 kg (kuivana)

6.1.2 Moottorin voitelujärjestelmä
Hammaspyöräpumppu ja vaihdettava päävirtasuodatin.
Öljynsuodatin:
Paperi
Pienin öljynpaine:
1,4-1,8 bar

6.1.3 Polttoainejärjestelmä
Polttoainejärjestelmä: Common Rail
Polttoaine
Diesel*
* Polttoaineena ei saa käyttää lämmitysöljyä.

6.1.4 Jäähdytysjärjestelmä
Termostaattiohjattu ja ylipaineistettu.

6.1.5 Ajohydrauliikka
Suljettu, kuorman tunteva järjestelmä jossa ajosuunnan vaihto sähköisellä valintakytkimellä.
Moottorin toimintaa tarkkaileva kuormitusautomatiikka.
Portaaton nopeusalue: 0-40 km/h.
Ajopumppu:
Säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntä pumppu
Ajomoottori:
Säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntämoottori
Pumpun tuotto:
195 l/min
Työpaine:
420 bar
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6.1.6 Työhydrauliikka

Kuormantunteva LS-järjestelmä.
Pumppu:
Säätyvätilavuuksinen aksiaalimäntäpumppu
Venttiilistö:
5/6-karainen (mallista riippuen), sähköohjattu
Pumpun tuotto:
195 l/min
Suurin paine:
200 bar

6.1.7 Ohjaushydrauliikka
Hydrostaattinen runko-ohjaus. Ohjausjärjestelmän öljyvirta otetaan prioriteettiventtiilin kautta työhydrauliikan piiristä.
Ohjaussylinterit:
2 kpl

6.1.8 Muuta hydrauliikasta
Hydrauliöljyn lauhdutin moottorin jäähdyttimen yhteydessä.
Öljytilavuus:
n. 160 l

6.1.9 Jarrut
Etu- ja taka-akselilla sisäänrakennetut märät monilevyjarrut. Seisontajarru vaikuttaa etuakseliin.
Hydrostaattinen voimansiirto toimii normaalissa käytössä hidastajana.

6.1.10 Akselistot
Edessä jousittamaton jäykkä akseli.
Takana jousittamaton kallistuva akseli.

6.1.11 Renkaat
Vakiorenkaat:
420/65 R24
Rengaspaine:
- Pienin sallittu:
1,2 bar
- Suurin sallittu:
3,75
Rengaspaineet voivat vaihdella, koneen käytöstä riippuen. Yleispaineena voidaan käyttää 3,4 bar sekä edessä, että takana, jos työlaitteen yhteydessä ei muuta mainita.

6.1.12 Sähköjärjestelmä
Jännite:
Vaihtovirtalaturi
Maadoitus:
Ajovalopolttimo:
Seisontavalopolttimo:
Jarruvalon polttimo:
Moottoritilavalon polttimo:

6.1.13

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

2,2 kW
2 x 12V, 75 Ah
Ks 6.12 / s.64
H3/12V/55W
P21W/12V/21W
H3/12V/55W
C10W/12V/10W

Ilmastointilaite (Lisävaruste)
Kylmäaine:
Täytösmäärä:
Kompressoriöljy:

70

Käynnistinmoottori:
Akut:
Sulakkeet:
Työvalopolttimo:
Vilkun polttimo:
Varoitusvalon polttimo:
Ohjaamon sisäv.polttimo:

R 134
1,2 kg
Seltec öljy

ZXL100 PAG Oil
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7.0 Vianhaku ja korjaus häiriötilanteissa
Seuraavassa joitakin ohjeita mahdollisen häiriötilanteen varalta. Luetteloa on ainoastaan suuntaa antava, eikä sitä tule pitää täydellisenä vianetsintäkaaviona.
Jos alla olevat ohjeet eivät riitä poistamaan esiintyvää häiriötä, suosittelemme, että otat yhteyttä merkkihuoltoon.
Muista aina tarkastaa kaikki sulakkeet, öljytasot ja suodattimien kunto,
ennen kun otat yhteyttä merkkihuoltoon tai ryhdyt korjaustoimenpiteisiin.

7.1 Häiriö, syy, korjaus
Taulukko 48:

Häiriö

Syy
Korjaus
Polttoaine loppu tai väärän laatuista? Tankkaa, käytä lämpötilaan sopivaa
polttoainetta!
Poista vesi säiliöstä!
Moottori ei käynnisty tai käynIlmaa tai vettä polttoainejärjestelTarkasta polttoaineputkien liitokset,
nistäminen on vaikeaa:
mässä?
korjaa tarpeen mukaan!
Ilmaa polttoainejärjestelmä!
Öljyn viskositeetti liian korkea?
Käytä lämpötilaan sopivaa öljyä!
Akku tyhjä?
Lataa tai uusi akku!
Sulake 21 tai 26 on palanut?
Vaihda sulake. Ks ohjeet!
Polttoaine vähissä?
Tankkaa!
Tukkeentunut ilmansuodatin?
Puhdista tai vaihda suodatin!
Alhainen moottoriteho:
Tukkeentunut polttoaineensuodatin? Vaihda suodatin!
Moottori pysähtyy:
Polttoaine loppu?
Tankkaa ja ilmaa polttoainejärjestelmä!
Pakokaasujen väri epänormaali: Huonolaatuinen polttoaine?
Käytä oikeanlaatuista polttoainetta!
Liian paljon öljyä moottorissa?
Valuta ulos ylimääräinen öljy!
Liian vähän jäähdytysnestettä?
Täytä oikealle tasolle!
Jäähdyttimen rivat tukkeentuneet?
Puhdista rivat!
Pakkasneste
likaista?
Huuhtele jäähdytysjärjestelmä, vaihda
Jäähdytysnesteen lämpötila
neste!
liian korkea:
Liian suuri kuormitus?
Vähennä moottorin kuormitusta!
Huonolaatuinen polttoaine?
Käytä oikeanlaatuista polttoainetta!
Kone ei liiku halutulla nopeuHydrauliikassa liian vähän öljyä?
Lisää öljyä oikealle tasolle!
Ajohydrauliikan suodatin tukkeentu- Vaihda suodatin!
della:
nut?
Kone ei liiku ollenkaan:
Sulake no 18 palanut?
Vaihda sulake! Katso ohjeet!
Kone ei liiku eteen- tai taakse- Ajosuunnan katkaisin viallinen?
Anna merkkihuollon vaihtaa katkaisin
päin:
ja tarkastaa piiri.
Ajo-ohjelma ei vaihdu:
Sulake no 16 palanut?
Vaihda sulake! Katso ohjeet!
Aisat eivät liiku:
Sulake no 19 palanut?
Vaihda sulake! Katso ohjeet!
Kellunta ei toimi:
Sulake no 20 palanut?
Vaihda sulake! Katso ohjeet!
Takanostolaite ei toimi:
Sulake no 27 palanut?
Vaihda sulake! Katso ohjeet!
Sylinterihydrauliikka eteen ei
Työlaitesähkön painike viallinen.
Anna merkkihuollon vaihtaa painike ja
toimi:
tarkastaa piiri.
Sylinterihydrauliikka taakse ei Sulake no 27 palanut?
Vaihda sulake! Katso ohjeet!
toimi:
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8.0 Huoltomuistio

Muista aina merkitä tehty huolto ko. huoltomuistion kohtaan!
Taulukoissa
Tämän Huoltomuistion määräaikaishuoltokohdissa mainitut ajotuntimäärät ovat koneen tuntimittarin sen hetkinen näyttämä.
Muista tehdä myös 10 tunnin ja 50 tunnin sekä 2 vuoden huollot ajallaan.

Huoltojen tekeminen ajallaan ja oikein on takuun voimassaolon edellytys.
Määräaikaishuoltojen huoltokohdetaulukko, Ks 5.3 / s.47 !
Kopioi taulukko, merkitse siihen tehdyt huoltokohteet. Anna kopio asiakkaalle tai liitä koneen asiakirjoihin.
Taulukko 49:

10h huolto/päivittäiset tarkastukset ja voitelu
Tee 10 h huoltokohteet/tarkastukset päivittäin ja kaikkien määräaikaishuoltojen yhteydessä!
Tehtävät tarkastukset ja voitelut löytyvät huoltotaulukosta.
HUOM!
Tee päivittäiset tarkastukset ja voiteluhuolto säännöllisesti niin varmistat koneellesi pitkän ja tehokkaan käyttöiän.
Taulukko 50:

50h huolto/ 50h välein/min. kerran viikossa

Huolto tehty

Tee tämä huolto 50 h välein tai vähintään kerran viikossa
yhdessä 10 h huoltokohteiden kanssa.

Päivämäärä:

Koneen tuntimittarin näyttäessä 50 tuntia tee 10 ja 50 tunnin
huoltokohteet, sekä 50 tunnin sarakkeessa O:lla merkityt kohdat.
Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:
Leima:

HUOM!
Tämä huolto on ensiarvoisen tärkeä uuden koneen jatkuvan toimintavarmuuden kannalta!
Taulukko 51:

Tuntimittarin lukema : 250 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 250 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
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Taulukko 52:

Tuntimittarin lukema : 500 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 500 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!

Tuntimittarin lukema : 750 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 750 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
Taulukko 53:

Tuntimittarin lukema : 1000 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 1000 tuntia!
Tee tällöin 10, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin huoltokohteet.
Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Päivämäärä:
Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivit- Leima:
täiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!

Taulukko 54:

Tuntimittarin lukema : 1250 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 1250 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
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Taulukko 55:

Tuntimittarin lukema : 1500 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 1500 tuntia!
Tee tällöin 10, 50, 250 ja 500 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
Taulukko 56:

Tuntimittarin lukema : 1750 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 1750 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
Taulukko 57:

Tuntimittarin lukema : 2000 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 2000 tuntia! Päivämäärä:
Tee tällöin 10, 50, 250, 500, 1000 ja 2000 tunnin huoltokohteet.
Mittarilukema:
Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.
Asentaja:
HUOM!
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivit- Leima:
täiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!

Taulukko 58:

Tuntimittarin lukema : 2250 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 2250 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
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Taulukko 59:

Tuntimittarin lukema : 2500 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 2500 tuntia!
Tee tällöin 10, 50, 250 ja 500 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
Taulukko 60:

Tuntimittarin lukema : 2750 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 2750 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
Taulukko 61:

Tuntimittarin lukema : 3000 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 3000 tuntia!
Tee tällöin 10, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin huoltokohteet.
Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Päivämäärä:
Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivit- Leima:
täiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!

Taulukko 62:

Tuntimittarin lukema : 3250 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 3250 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
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Taulukko 63:

Tuntimittarin lukema : 3500 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 2500 tuntia!
Tee tällöin 10, 50, 250 ja 500 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
Taulukko 64:

Tuntimittarin lukema : 3750 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 3750 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
Taulukko 65:

Tuntimittarin lukema : 4000 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 4000 tuntia!
Tee tällöin 10, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin huoltokohteet.
Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Päivämäärä:
Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivit- Leima:
täiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!

Taulukko 66:

Tuntimittarin lukema : 4250 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 4250 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
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Taulukko 67:

Tuntimittarin lukema : 4500 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 4500 tuntia!
Tee tällöin 10, 50, 250 ja 500 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
Taulukko 68:

Tuntimittarin lukema : 4750 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 4750 tuntia!
Tee tällöin 10, 50 ja 250 tunnin huoltokohteet.

Päivämäärä:

Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Leima:
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivittäiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!
Taulukko 69:

Tuntimittarin lukema : 5000 tuntia

Huolto tehty

Tee tämä huolto koneen tuntimittarin näyttäessä 5000 tuntia!
Tee tällöin 10, 50, 250, 500 ja 1000 tunnin huoltokohteet.
Tehtävät huoltotyöt löytyvät huoltotaulukosta.

Päivämäärä:
Mittarilukema:
Asentaja:

HUOM!
Ajallaan ohjeiden mukaisesti tehdyt määräaikaishuollot ja päivit- Leima:
täiset tarkastukset (10 h huollot), varmistavat koneesi tehokkaan
ja pitkän käyttöiän!

Muista tehdä jäähdytysjärjestelmän huuhtelu ja jäähdytysnesteen
vaihto kahden (2) vuoden välein!

Huolehdi myös tästä eteenpäin koneesi määräaikaishuolloista tämän
huolto-ohjelman mukaisesti. Siten varmistat koneellesi pitkän ja tuottavan elinkaaren ja hyvän jälleenmyynti arvon.

Ver. 18.9.2014

07 Tekniset tiedot, vianhaku, huoltomuistio

77

Käyttöohje

LM 686

Muistiinpanot:

78

07 Tekniset tiedot, vianhaku, huoltomuistio

Ver. 18.9.2014

www.laimu.fi

OY LAI-MU AB

