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Inleiding

De machine
De Dynapac frees PL 500 T / PL 500 TD is een
compacte, zeer eenvoudig te bedienen frees met
aandrijving op alle wielen en kan worden geleverd met
drie of vier wielen.

De machine is voorzien van hydrostatische
aandrijving, is variabel instelbaar in twee
snelheidsklassen en wordt hydraulisch bestuurd
(Orbitrol).

De machine heeft een maximale freesdiepte van 160
of 200 mm, afhankelijk van de variant.

De rechter chassispoot kan worden ingeklapt om extra
nauwkeurig rondom trottoirs etc. te kunnen frezen.

Dankzij de zeer kleine draaicirkel kan zelfs rondom
bijvoorbeeld putten worden gefreesd.

Bedoeld gebruik
De PL 500 T en TD zijn primair bedoeld voor
wegwerkzaamheden:

• voor het gedeeltelijk verwijderen van lagen asfalt,
asfaltbeton en beton

• voor het verwijderen van oppervlakkige
onregelmatigheden in de vorm van sporen, ongelijke
zijkanten en vervormingen

• voor het herstellen van een correct oppervlakteprofiel

• voor het opruwen en verwijderen van markeringen

• voor voorbereidende werkzaamheden voordat leidingen
en buizen worden gelegd

Voor al deze werkzaamheden moet het onderliggende
oppervlak stabiel en sterk genoeg zijn om de
beweging van de frees aan te kunnen.

De machine is niet bedoeld voor gebruik als sleep,
hijs- of tilwerktuig. Zie 'Veiligheidshandleiding Frezen'.

De machine is niet bedoeld voor gebruik in
omgevingen waar explosiegevaar bestaat.

1
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Waarschuwingssymbolen

WAARSCHUWING ! Geeft aan dat het een risico
of een riskante handeling betreft, die tot
ernstige of levensgevaarlijke persoonlijke
verwondingen kan leiden, wanneer de
waarschuwing wordt genegeerd.

WAARSCHUWING ! Geeft aan dat het een risico
of een riskante handeling betreft, die tot
ernstige of levensgevaarlijke persoonlijke
verwondingen kan leiden, wanneer de
waarschuwing wordt genegeerd.

LET OP ! Geeft aan dat het een risico of een
riskante handeling betreft, die tot schade aan
de machine of eigendommen kan leiden,
wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.

LET OP ! Geeft aan dat het een risico of een
riskante handeling betreft, die tot schade aan
de machine of eigendommen kan leiden,
wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.

Algemeen
Deze handleiding bevat informatie voor het rijden met
en onderhouden van de wals.

De machine moet correct worden onderhouden voor
maximale prestaties.

De machine moet schoon worden gehouden zodat
lekkages, loszittende bouten en aansluitingen zo
vroeg mogelijk kunnen worden ontdekt.

Controleer de machine dagelijks, voordat u de
machine in gebruik neemt. Inspecteer de hele
machine, zodat lekkages of andere fouten kunnen
worden ontdekt.

Controleer de grond onder de machine. Lekkages
kunnen makkelijker worden ontdekt op de grond dan
op de machine zelf.

DENK AAN HET MILIEU ! Zorg ervoor dat olie,
brandstof en andere stoffen die schadelijk zijn
voor het milieu, niet in de natuur terechtkomen.
Stuur gebruikte filters, afgetapte olie en
brandstofresten altijd naar milieuvriendelijke
afvalverwerking.

DENK AAN HET MILIEU ! Zorg ervoor dat olie,
brandstof en andere stoffen die schadelijk zijn
voor het milieu, niet in de natuur terechtkomen.
Stuur gebruikte filters, afgetapte olie en
brandstofresten altijd naar milieuvriendelijke
afvalverwerking.

Deze handleiding bevat instructies voor periodiek
onderhoud die normaal moeten worden uitgevoerd
door de chauffeur.

U vindt aanvullende instructies voor de motor
in de motorhandleiding van de fabrikant.
U vindt aanvullende instructies voor de motor
in de motorhandleiding van de fabrikant.

2
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Veiligheid - algemene instructies

(Raadpleeg ook het Veiligheidshandboek)

1. Lees eerst de gehele handleiding door voordat u de machine start of met
onderhoud begint. Verwijder de handleiding nooit van de machine. Vervang
de instructiehandleiding als deze zoekgeraakt, beschadigd of onleesbaar is.

1. Lees eerst de gehele handleiding door voordat u de machine start of met
onderhoud begint. Verwijder de handleiding nooit van de machine. Vervang
de instructiehandleiding als deze zoekgeraakt, beschadigd of onleesbaar is.

2. De veiligheidshandleiding van de machine moet worden gelezen door
iedereen die de frees bedient. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften.
Verwijder de handleiding nooit van de machine.

2. De veiligheidshandleiding van de machine moet worden gelezen door
iedereen die de frees bedient. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften.
Verwijder de handleiding nooit van de machine.

3. De frees mag alleen worden bediend door getraind en/of ervaren personeel.
Het meenemen van passagiers op de frees is verboden.

3. De frees mag alleen worden bediend door getraind en/of ervaren personeel.
Het meenemen van passagiers op de frees is verboden.

4. Gebruik de frees nooit als hij afgesteld of gerepareerd moet worden.4. Gebruik de frees nooit als hij afgesteld of gerepareerd moet worden.

5. Klim alleen op of van de frees wanneer deze stilstaat. Gebruik de beoogde
handgrepen en rails. Wanneer u de machine betreedt of verlaat, moet u de
'driepuntsgreep' hanteren (dat wil zeggen: altijd minimaal twee voeten en
een hand of één voet en twee handen in contact met de machine). Spring
nooit van de machine.

5. Klim alleen op of van de frees wanneer deze stilstaat. Gebruik de beoogde
handgrepen en rails. Wanneer u de machine betreedt of verlaat, moet u de
'driepuntsgreep' hanteren (dat wil zeggen: altijd minimaal twee voeten en
een hand of één voet en twee handen in contact met de machine). Spring
nooit van de machine.

6. Rijd langzaam bij het nemen van scherpe bochten.6. Rijd langzaam bij het nemen van scherpe bochten.

7. Vermijd hellingen zoveel mogelijk. Rijd recht omhoog of omlaag op de
helling.

7. Vermijd hellingen zoveel mogelijk. Rijd recht omhoog of omlaag op de
helling.

8. De ondergrond moet stevig en stabiel genoeg zijn.8. De ondergrond moet stevig en stabiel genoeg zijn.

9. Vergewis u ervan dat er geen hindernissen zijn in de rijrichting; op de grond,
voor of achter de frees of in de lucht.

9. Vergewis u ervan dat er geen hindernissen zijn in de rijrichting; op de grond,
voor of achter de frees of in de lucht.

10. Vooral op ongelijkmatige ondergrond moet u uiterst voorzichtig rijden.10. Vooral op ongelijkmatige ondergrond moet u uiterst voorzichtig rijden.

11. Gebruik de bestaande veiligheidsuitrusting.11. Gebruik de bestaande veiligheidsuitrusting.

12. Houd de frees schoon. Vuil en vet moet onmiddellijk van het
chauffeursplatform worden verwijderd. Houd alle borden en labels schoon
en zorg dat ze goed leesbaar zijn. Beschadigde borden en labels moeten
worden vervangen.

12. Houd de frees schoon. Vuil en vet moet onmiddellijk van het
chauffeursplatform worden verwijderd. Houd alle borden en labels schoon
en zorg dat ze goed leesbaar zijn. Beschadigde borden en labels moeten
worden vervangen.

13. Veiligheidsvoorschriften voor tanken:
- Zet de motor uit
- Rook niet
- Geen open vlam in de nabijheid van de machine
- Aard het vulmondstuk tegen de tank om vonken te voorkomen

13. Veiligheidsvoorschriften voor tanken:
- Zet de motor uit
- Rook niet
- Geen open vlam in de nabijheid van de machine
- Aard het vulmondstuk tegen de tank om vonken te voorkomen

14. Alvorens reparaties of onderhoud uit te voeren:
- Blokkeer de wielen met remblokken

14. Alvorens reparaties of onderhoud uit te voeren:
- Blokkeer de wielen met remblokken
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15. Als het geluidsniveau meer dan 80 dB(A), bedraagt, raden we aan
gehoorbeschermers te dragen. Het geluidsniveau kan variëren al naar
gelang de apparatuur op de machine en het oppervlak waarop deze wordt
gebruikt.

15. Als het geluidsniveau meer dan 80 dB(A), bedraagt, raden we aan
gehoorbeschermers te dragen. Het geluidsniveau kan variëren al naar
gelang de apparatuur op de machine en het oppervlak waarop deze wordt
gebruikt.

16. Voer geen wijzigingen of aanpassingen uit aan de frees; dit kan de veiligheid
nadelig beïnvloeden. Wijzigingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden na
schriftelijke toestemming van Dynapac.

16. Voer geen wijzigingen of aanpassingen uit aan de frees; dit kan de veiligheid
nadelig beïnvloeden. Wijzigingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden na
schriftelijke toestemming van Dynapac.

17. Gebruik de frees niet voordat de hydraulische olie zijn normale
werktemperatuur heeft bereikt. Wanneer de olie koud is, is de remweg
langer dan gebruikelijk. Raadpleeg de instructies in het gedeelte STOP.

17. Gebruik de frees niet voordat de hydraulische olie zijn normale
werktemperatuur heeft bereikt. Wanneer de olie koud is, is de remweg
langer dan gebruikelijk. Raadpleeg de instructies in het gedeelte STOP.

18. Voor uw eigen veiligheid moet u altijd een beschermende uitrusting dragen
bestaande uit:
- een helm
- werkschoenen met stalen neuzen
- gehoorbeschermers
- indien nodig: tijdens het frezen: adembescherming
- reflecterende kleding/hesje
- werkhandschoenen
- indien nodig: oogbescherming

18. Voor uw eigen veiligheid moet u altijd een beschermende uitrusting dragen
bestaande uit:
- een helm
- werkschoenen met stalen neuzen
- gehoorbeschermers
- indien nodig: tijdens het frezen: adembescherming
- reflecterende kleding/hesje
- werkhandschoenen
- indien nodig: oogbescherming

19. Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging door ventilator) wanneer u de
motor laat draaien in matig geventileerde ruimtes.

19. Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging door ventilator) wanneer u de
motor laat draaien in matig geventileerde ruimtes.

4



Veiligheid - bij bediening

IPL500-1NL3.pdf2012-01-26

Veiligheid - bij bediening

Voorkom dat er personen de risicozone
betreden of daar verblijven. Hanteer in alle
richtingen een afstand van minimaal 7 m vanaf
machines die aan het werk zijn.

Voorkom dat er personen de risicozone
betreden of daar verblijven. Hanteer in alle
richtingen een afstand van minimaal 7 m vanaf
machines die aan het werk zijn.
De chauffeur kan iemand toestaan zich op te
houden in de risicozone, maar hij dient dan
voorzichtig te zijn en de machine alleen te
gebruiken als de betreffende persoon zichtbaar
is of duidelijk heeft aangegeven waar hij of zij
zich bevindt.

De chauffeur kan iemand toestaan zich op te
houden in de risicozone, maar hij dient dan
voorzichtig te zijn en de machine alleen te
gebruiken als de betreffende persoon zichtbaar
is of duidelijk heeft aangegeven waar hij of zij
zich bevindt.

Risicogebieden op de machine
Binnen deze gebieden kunt u door roterende,
aanvoerende of bewegende onderdelen de machine in
worden getrokken of bekneld raken.

5
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Hellingen

Fig. Rijden op hellingen

Max 10°

Max 25°

Deze hoek werd gemeten op een harde, vlakke
ondergrond met stilstaande machine.

De stuurhoek is nul en alle tanks zijn vol.

Als gevolg van een losse ondergrond, afbuiging van
de transportband, een ingetrokken chassispoot, de
bedrijfssnelheid en wijzigingen in het zwaartepunt kan
de machine ook bij lage hellingshoeken kantelen.

Volg de aanbevolen maximaal toegestane hoeken
in de afbeelding.
Volg de aanbevolen maximaal toegestane hoeken
in de afbeelding.

Vermijd zoveel mogelijk dwars over hellingen te
rijden. Rij in plaats daarvan recht op en neer
wanneer u op een helling werkt.

Vermijd zoveel mogelijk dwars over hellingen te
rijden. Rij in plaats daarvan recht op en neer
wanneer u op een helling werkt.
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Veiligheid (Optioneel)

Transportband (optie)
De machine mag niet worden vervoerd als er
materiaal op de transportband ligt. Het gewicht
voor de transportband staat aangegeven op het
typeplaatje. Dit gewicht is niet inbegrepen in het
machinegewicht dat op het machineplaatje staat
aangegeven.

De machine mag niet worden vervoerd als er
materiaal op de transportband ligt. Het gewicht
voor de transportband staat aangegeven op het
typeplaatje. Dit gewicht is niet inbegrepen in het
machinegewicht dat op het machineplaatje staat
aangegeven.

Afb.  Transportband

Tijdens het werken moet de chauffeur zich
ervan vergewissen dat er zich niemand anders
in het werkgebied bevindt.

Tijdens het werken moet de chauffeur zich
ervan vergewissen dat er zich niemand anders
in het werkgebied bevindt.

Gevaar voor lichamelijk letsel en beknelling. De
transportband heeft roterende onderdelen.
Gevaar voor lichamelijk letsel en beknelling. De
transportband heeft roterende onderdelen.

Gevaar voor meesleuring. Roterende transportbandGevaar voor meesleuring. Roterende transportband

Na gebruik moet de transportband worden
teruggezet in de transportstand.
Na gebruik moet de transportband worden
teruggezet in de transportstand.

Bij het plaatsen van de transportband verandert
de algehele lengte van de machine.
Bij het plaatsen van de transportband verandert
de algehele lengte van de machine.
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Dak (optie)

Afb.  Dak

Gevaar voor lichamelijk letsel en beknelling.Gevaar voor lichamelijk letsel en beknelling.

Hydraulische chassispoot (optie)

Afb.  Hydraulische chassispoot
Uitgetrokken stand

Tijdens het werken moet de chauffeur zich ervan
vergewissen dat er zich niemand anders in het
werkgebied bevindt.

Tijdens het werken moet de chauffeur zich ervan
vergewissen dat er zich niemand anders in het
werkgebied bevindt.

De hydraulische chassispoot kan worden
ingeklapt, wat gevaar voor beknelling met zich
meebrengt.

De hydraulische chassispoot kan worden
ingeklapt, wat gevaar voor beknelling met zich
meebrengt.

De chassispoot moet na gebruik worden
teruggezet in de transportstand (uitgetrokken
stand).

De chassispoot moet na gebruik worden
teruggezet in de transportstand (uitgetrokken
stand).
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Speciale instructies

Standaardoliën en andere aanbevolen oliën en
vloeistoffen
Voordat de systemen en componenten de fabriek
verlaten, worden ze gevuld met oliën en vloeistoffen
die worden gespecificeerd in de oliespecificaties. Deze
zijn geschikt voor omgevingstemperaturen van -15°C
tot +40°C (5°F - 104°F).

Voor biologische hydraulische olie geldt een
maximum temperatuur van +35°C (95°F).
Voor biologische hydraulische olie geldt een
maximum temperatuur van +35°C (95°F).

Hogere omgevingstemperaturen van meer dan
+40°C (104°F)
Bij rijden in een hogere omgevingstemperatuur, die
echter maximaal +50°C mag bedragen, gelden de
volgende aanbevelingen:

De dieselmotor kan bij deze temperatuur draaien op
normale olie. De volgende vloeistoffen moeten echter
worden gebruikt voor andere componenten:

Hydraulisch systeem - minerale olie Shell Tellus T100
of vergelijkbaar.

Lagere omgevingstemperatuur -
bevriezingsgevaar
Zorg ervoor dat het sproeisysteem leeg/vrij van water
is (sprinkler, slangen, tank(s)) of dat er antivries is
toegevoegd zodat het systeem niet bevriest.

Temperaturen
De temperatuurgrenzen gelden voor frezen met
standaarduitrusting.

Frezen met extra accessoires, zoals geluiddemping,
vereisen soms extra controle bij hoge temperaturen.

9
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Hoge-druk reiniging
Spuit niet rechtstreeks op elektrische onderdelen.

Gebruik geen hogedrukreiniging voor
instrumentenpaneel / scherm.
Gebruik geen hogedrukreiniging voor
instrumentenpaneel / scherm.

U mag de regeling voor de elektrische aandrijving
(Electrical Drive Control) en de computerkast niet
reinigen met een hogedrukspuit en in het geheel
niet met water. Reinig ze met een droge doek.

U mag de regeling voor de elektrische aandrijving
(Electrical Drive Control) en de computerkast niet
reinigen met een hogedrukspuit en in het geheel
niet met water. Reinig ze met een droge doek.

Reinigingsmiddelen die elektrische onderdelen
kunnen beschadigen of die geleidend werken
mogen niet worden gebruikt.

Reinigingsmiddelen die elektrische onderdelen
kunnen beschadigen of die geleidend werken
mogen niet worden gebruikt.

Trek een plastic zak over de tankdop en zet hem vast
met een elastiek. Op die manier voorkomt u dat er
water onder hoge druk door de ventilatie-opening van
de tankdop komt. Dit kan defecten veroorzaken, zoals
het blokkeren van filters.

Wanneer u de machine reinigt, mag u de
waterstraal niet rechtstreeks op de tankdop
richten. Dit is vooral belangrijk wanneer u een
hogedrukreiniger gebruikt.

Wanneer u de machine reinigt, mag u de
waterstraal niet rechtstreeks op de tankdop
richten. Dit is vooral belangrijk wanneer u een
hogedrukreiniger gebruikt.

Brand blussen
Als de machine vlam vat, moet u een ABC-klasse
poederbrandblusser gebruiken.

U kunt ook een brandblusser van het type BE koolzuur
gebruiken.

Accuverwerking

Wanneer u accu's demonteert, moet u altijd
eerst de negatieve kabel loskoppelen.
Wanneer u accu's demonteert, moet u altijd
eerst de negatieve kabel loskoppelen.

Wanneer u accu's monteert, moet u altijd eerst
de positieve kabel aansluiten.
Wanneer u accu's monteert, moet u altijd eerst
de positieve kabel aansluiten.

Verwerk gebruikte accu's op milieuvriendelijke
wijze. Accu's bevatten giftig lood.
Verwerk gebruikte accu's op milieuvriendelijke
wijze. Accu's bevatten giftig lood.
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Gebruik geen snellader voor het laden van de
accu. Dit kan de levensduur van de accu
verkorten.

Gebruik geen snellader voor het laden van de
accu. Dit kan de levensduur van de accu
verkorten.

Starten met accuklemmen (24V)

Sluit de negatieve kabel niet aan op de
negatieve terminal van de lege accu. Een vonk
kan het zuur-waterstofgas ontsteken dat zich
rond de accu heeft gevormd.

Sluit de negatieve kabel niet aan op de
negatieve terminal van de lege accu. Een vonk
kan het zuur-waterstofgas ontsteken dat zich
rond de accu heeft gevormd.

Controleer of de accu die is gebruikt bij het
starten met accuklemmen dezelfde voltage
heeft als de lege accu.

Controleer of de accu die is gebruikt bij het
starten met accuklemmen dezelfde voltage
heeft als de lege accu.

24V

12V

12V

Fig. Starten met accuklemmen

12

3

4

Schakel de ontsteking en alle stroomverbruikende
apparatuur uit. Schakel de motor uit van de machine
die wordt gebruikt voor het starten met accuklemmen.

De startkabels moeten 24V stroom leveren.

Sluit eerst de positieve terminal van de accu (1) met
accuklemmen aan op de positieve terminal van de
lege accu (2). Sluit daarna de negatieve terminal van
de accu (3) aan op bijvoorbeeld een bout (4) of het
hijsoog van de machine met de lege accu.

Start de motor van de stroomleverende machine. Laat
de motor een tijdje draaien. Probeer nu de andere
machine te starten. Koppel de kabels los in
omgekeerde volgorde.

Startgas mag niet worden gebruikt!Startgas mag niet worden gebruikt!
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Technische specificaties

Trillingen - chauffeursplaats
(ISO 2631)

De trilniveaus worden gemeten in overeenstemming met de operationele cyclus die wordt
beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die zijn uitgerust voor de
EU-markt, met de dieselmotor op nominale snelheid, frees- en transportapparatuur in
bedrijf en trilling ingeschakeld op zacht polymeermateriaal en met de chauffeurstoel in de
transportpositie.

De trilniveaus worden gemeten in overeenstemming met de operationele cyclus die wordt
beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die zijn uitgerust voor de
EU-markt, met de dieselmotor op nominale snelheid, frees- en transportapparatuur in
bedrijf en trilling ingeschakeld op zacht polymeermateriaal en met de chauffeurstoel in de
transportpositie.
De gemeten trillingen van de carrosserie liggen onder de actiewaarde van 0,5 m/s², zoals
voorgeschreven in richtlijn 2002/44/EC (de limiet is 1,15 m/s²).
De gemeten trillingen van de carrosserie liggen onder de actiewaarde van 0,5 m/s², zoals
voorgeschreven in richtlijn 2002/44/EC (de limiet is 1,15 m/s²).
Gemeten hand-/armtrillingen waren ook beneden het actieniveau van 2.5 m/s² die is
gespecificeerd in dezelfde richtlijn. (Limiet is 5 m/s²)
Gemeten hand-/armtrillingen waren ook beneden het actieniveau van 2.5 m/s² die is
gespecificeerd in dezelfde richtlijn. (Limiet is 5 m/s²)

Geluidsniveau

De geluidsniveaus worden gemeten in overeenstemming met de operationele
cyclus die wordt beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die
zijn uitgerust voor de EU-markt, met de dieselmotor op nominale snelheid en
frees- en transportapparatuur in bedrijf.

De geluidsniveaus worden gemeten in overeenstemming met de operationele
cyclus die wordt beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die
zijn uitgerust voor de EU-markt, met de dieselmotor op nominale snelheid en
frees- en transportapparatuur in bedrijf.

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau,  LwAGegarandeerd geluidsvermogensniveau,  LwA
PL500T 82kW 105 dB (A)PL500T 82kW 105 dB (A)
PL500TD 97kW 105 dB (A)PL500TD 97kW 105 dB (A)

Geluidsdrukniveau bij het oor van de chauffeur (platform), LpAGeluidsdrukniveau bij het oor van de chauffeur (platform), LpA
PL500T 86 dB (A)PL500T 86 dB (A)
PL500TD 86 dB (A)PL500TD 86 dB (A)

Tijdens de werking kunnen de bovenstaande waarden variëren afhankelijk van de
bedrijfsomstandigheden in kwestie.
Tijdens de werking kunnen de bovenstaande waarden variëren afhankelijk van de
bedrijfsomstandigheden in kwestie.
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Afmetingen, zijkant

Afmetingen mm graden inchAfmetingen mm graden inch
A1 4888-5077 - 192-200A1 4888-5077 - 192-200
A2 8200-9300 - 323-366A2 8200-9300 - 323-366
B 3810 - 150B 3810 - 150
C 1970 - 78C 1970 - 78
D 1000 - 39D 1000 - 39
E 760 - 30E 760 - 30
F 2350 - 93F 2350 - 93
G 2500 - 99G 2500 - 99
H 3400 - 134H 3400 - 134
I1 1140 - 45I1 1140 - 45
I2 1500-4220 - 59-166I2 1500-4220 - 59-166
V - 30 -V - 30 -
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Afmetingen, bovenkant

Afmetingen mm graden inchAfmetingen mm graden inch
J 1650 - 65J 1650 - 65
K 1200 - 47K 1200 - 47
L 860 - 34L 860 - 34
M1 - 68 -M1 - 68 -
M2 - 29 -M2 - 29 -
N 850 - 34N 850 - 34
O 1250 - 49O 1250 - 49
P 780 - 31P 780 - 31
S1 - 25 -S1 - 25 -
S2 - 20 -S2 - 20 -
T 955 - 38T 955 - 38
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Gewicht en volumes

GewichtGewicht
PL 500 TPL 500 T
TransportgewichtTransportgewicht
- Zonder transportband 6900 kg 15 200 lbs- Zonder transportband 6900 kg 15 200 lbs
Bedrijfsgewicht (CE) 7900 kg 17 400 lbsBedrijfsgewicht (CE) 7900 kg 17 400 lbs
Max. bedrijfsgewicht, met volledige
belasting (CE)

8400 kg 18500 lbsMax. bedrijfsgewicht, met volledige
belasting (CE)

8400 kg 18500 lbs

PL 500 TDPL 500 TD
TransportgewichtTransportgewicht
- Zonder transportband 7200 kg 15 800 lbs- Zonder transportband 7200 kg 15 800 lbs
Bedrijfsgewicht (CE) 8200 kg 18 000 lbsBedrijfsgewicht (CE) 8200 kg 18 000 lbs
Max. bedrijfsgewicht, met volledige
belasting (CE)

8700 kg 19 200 lbsMax. bedrijfsgewicht, met volledige
belasting (CE)

8700 kg 19 200 lbs

VloeistofvolumesVloeistofvolumes
PL500TPL500T
Brandstoftank 250 l 66 galBrandstoftank 250 l 66 gal
Motorolie 9,5 l 10 qtsMotorolie 9,5 l 10 qts
Hydraulische tank 140 l 148 qtsHydraulische tank 140 l 148 qts
Watertank 500 l 132 galWatertank 500 l 132 gal
Planeetoverbrenging, aandrijfwiel 0,75 l / zijde 0,8 qts/zijdePlaneetoverbrenging, aandrijfwiel 0,75 l / zijde 0,8 qts/zijde
Koelvloeistof, motor 20 l 21 qtsKoelvloeistof, motor 20 l 21 qts

VloeistofvolumesVloeistofvolumes
PL500TDPL500TD
Brandstoftank 250 l 66 galBrandstoftank 250 l 66 gal
Motorolie 13 l 13,7 qtsMotorolie 13 l 13,7 qts
Hydraulische tank 140 l 148 qtsHydraulische tank 140 l 148 qts
Watertank 500 l 132 galWatertank 500 l 132 gal
Planeetoverbrenging, aandrijfwiel 0,75 l / zijde 0,8 qts/zijdePlaneetoverbrenging, aandrijfwiel 0,75 l / zijde 0,8 qts/zijde
Hoeksgewijze planeetoverbrenging,
freesrolaandrijving

6 l 6,3 qtsHoeksgewijze planeetoverbrenging,
freesrolaandrijving

6 l 6,3 qts

Koelvloeistof, motor 20 l 21 qtsKoelvloeistof, motor 20 l 21 qts
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Werkcapaciteit

Prestaties PL500 T PL500 TDPrestaties PL500 T PL500 TD
Transportsnelheid 5,3 km/u 3,3 mpuTransportsnelheid 5,3 km/u 3,3 mpu
Bedrijfssnelheid 0-24 m/min 0-0,015 mpmBedrijfssnelheid 0-24 m/min 0-0,015 mpm

PL500 T PL500 TDPL500 T PL500 TD
Freesbreedte 500 mm 19,8 inchFreesbreedte 500 mm 19,8 inch
FreesdiepteFreesdiepte
-PL500T 160 mm 6,3 inch-PL500T 160 mm 6,3 inch
-PL500TD 200 mm 7,9 inch-PL500TD 200 mm 7,9 inch
Lijnafstand 15 mm 0,6 inchLijnafstand 15 mm 0,6 inch
Freesdiameter 700 mm 27,6 inchFreesdiameter 700 mm 27,6 inch
Aantal freesbitsystemen C10HD max. 61 xAantal freesbitsystemen C10HD max. 61 x
Formaat rubberen achterwiel 560x250 mmFormaat rubberen achterwiel 560x250 mm
Formaat rubberen voorstewiel 560x250 mmFormaat rubberen voorstewiel 560x250 mm

Algemeen

Motor PL500 TMotor PL500 T
Fabrikant/type Cummins QSB 4.5-C110 kgFabrikant/type Cummins QSB 4.5-C110 kg
Max. vermogen (SAEJ1995) 82 kw 110/112 pkMax. vermogen (SAEJ1995) 82 kw 110/112 pk
Motorsnelheid 2200 tpm kgMotorsnelheid 2200 tpm kg
Cilinderinhoud 4500 cm3Cilinderinhoud 4500 cm3
Brandstoftype DieselBrandstoftype Diesel
Koelvloeistof WaterKoelvloeistof Water
Aantal cilinders 4Aantal cilinders 4
Brandstofverbruik, bij
volledige belasting

23,8 l/u kgBrandstofverbruik, bij
volledige belasting

23,8 l/u kg

Brandstofverbruik, 2/3
belasting

15,9 l/u kgBrandstofverbruik, 2/3
belasting

15,9 l/u kg

Motor PL500 TDMotor PL500 TD
Fabrikant/type Cummins QSB

4.5-C130
kgFabrikant/type Cummins QSB

4.5-C130
kg

Max. vermogen (SAE J1995) 97 kw 130/132 pkMax. vermogen (SAE J1995) 97 kw 130/132 pk
Motorsnelheid 2200 tpm kgMotorsnelheid 2200 tpm kg
Cilinderinhoud 4500 cm3Cilinderinhoud 4500 cm3
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Motor PL500 TDMotor PL500 TD
Brandstoftype DieselBrandstoftype Diesel
Koelvloeistof WaterKoelvloeistof Water
Brandstofverbruik, bij
volledige belasting

29,3 l/u kgBrandstofverbruik, bij
volledige belasting

29,3 l/u kg

Brandstofverbruik, 2/3
belasting

18,8 l/u kgBrandstofverbruik, 2/3
belasting

18,8 l/u kg

Aantal cilinders 4Aantal cilinders 4

LaadsysteemLaadsysteem
Bandbreedte, bovenste transportband 400 mmBandbreedte, bovenste transportband 400 mm
Bandsnelheid 4,5 m/sBandsnelheid 4,5 m/s
Laadcapaciteit (theoretisch) 250 m3/uLaadcapaciteit (theoretisch) 250 m3/u
Max. loshoogte 4220 mmMax. loshoogte 4220 mm

Elektrisch systeemElektrisch systeem
Voltage 24 VVoltage 24 V
Accu's met hoge capaciteit 2 x 12 V, 74 AhAccu's met hoge capaciteit 2 x 12 V, 74 Ah
Wisselstroomdynamo 24 V / 70 AWisselstroomdynamo 24 V / 70 A
Zekeringen zie de paragraaf over zekeringenZekeringen zie de paragraaf over zekeringen

Hydraulisch systeemHydraulisch systeem
Drukontwikkeling Hydraulische pompen, met flenzen op dieselmotor bevestigdDrukontwikkeling Hydraulische pompen, met flenzen op dieselmotor bevestigd
Drukverdeling Aparte hydraulische circuits voor transportaandrijving, chassispoot

en besturing
Drukverdeling Aparte hydraulische circuits voor transportaandrijving, chassispoot

en besturing
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Aanhaalkoppel
Aanhaalkoppel in Nm voor ingeoliede of droge
schroeven bij gebruik van een momentsleutel.

M -
draad

8,8,
ingeolied

8,8, droog 10,9,
ingeolied

10,9, droog 12,9,
ingeolied

12,9, droogM -
draad

8,8,
ingeolied

8,8, droog 10,9,
ingeolied

10,9, droog 12,9,
ingeolied

12,9, droog

M6 8,4 9,4 12 13,4 14,6 16,3M6 8,4 9,4 12 13,4 14,6 16,3
M8 21 23 28 32 34 38M8 21 23 28 32 34 38
M10 40 45 56 62 68 76M10 40 45 56 62 68 76
M12 70 78 98 110 117 131M12 70 78 98 110 117 131
M14 110 123 156 174 187 208M14 110 123 156 174 187 208
M16 169 190 240 270 290 320M16 169 190 240 270 290 320
M20 330 370 470 520 560 620M20 330 370 470 520 560 620
M22 446 497 626 699 752 839M22 446 497 626 699 752 839
M24 570 640 800 900 960 1080M24 570 640 800 900 960 1080
M30 1130 1260 1580 1770 1900 2100M30 1130 1260 1580 1770 1900 2100

STERKTEKLASSE:

Metrische schroefdraad, licht gegalvaniseerd (fzb):

Metrische schroefdraad, verzinkt
(Dacromet/GEOMET):

STERKTEKLASSE:

 M - draad 10,9, ingeolied 10,9, droog  12,9, ingeolied 12,9, droog M - draad 10,9, ingeolied 10,9, droog  12,9, ingeolied 12,9, droog
M6 12,0 15,0 14,6 18,3M6 12,0 15,0 14,6 18,3
M8 28 36 34 43M8 28 36 34 43
M10 56 70 68 86M10 56 70 68 86
M12 98 124 117 147M12 98 124 117 147
M14 156 196 187 234M14 156 196 187 234
M16 240 304 290 360M16 240 304 290 360
M20 470 585 560 698M20 470 585 560 698
M22 626 786 752 944M22 626 786 752 944
M24 800 1010 960 1215M24 800 1010 960 1215
M30 1580 1990 1900 2360M30 1580 1990 1900 2360
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Machinebeschrijving

Identificatie

1

Fig. PIN voorkant frame

Productidentificatienummer op het frame
Het machine-PIN (productidentificatienummer) (1) is
op de rechterzijde van het frame geponst.

Machineplaat

1

Afb.  PL 500T/TD
     1. Machineplaatje

Het machineplaatje (1) is op de rechterzijde van het
frame bij de chassispoot bevestigd.

Op het plaatje staan de naam en het adres van de
fabrikant, het machinetype, het PIN (serienummer),
het bedrijfsgewicht, het motorvermogen, het asgewicht
voor/achter en het bouwjaar.

Bij het bestellen van reserveonderdelen moet u
altijd het PIN-nummer van de machine opgeven.
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Toelichting bij serienummer 17PIN
100 00123 V 0 A 123456100 00123 V 0 A 123456
A B C D E FA B C D E F

A= Fabrikant
B= Productlijn/model
C= Controleletter
D= Geen codering
E= Productie-eenheid
F= Serienummer
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Stickers

Plaatsing van labels, rechts

Fig. Locatie, stickers en borden

1. Bevestigingspunt 4700382751 12. Waarschuwing, roterende
motoronderdelen

47009038321. Bevestigingspunt 4700382751 12. Waarschuwing, roterende
motoronderdelen

4700903832

2. Waarschuwing, klemzone 4700904785 13. Waarschuwing, startgas 47007916422. Waarschuwing, klemzone 4700904785 13. Waarschuwing, startgas 4700791642
3. Waarschuwing, roterende

freesrol
D956052007 14. Accuspanning 47003939593. Waarschuwing, roterende

freesrol
D956052007 14. Accuspanning 4700393959

4. Freesdiepte D956053004, 05, 06,
D956052026

15. Koel middel 47003884494. Freesdiepte D956053004, 05, 06,
D956052026

15. Koel middel 4700388449

5. Hefpunt 4700357587 16. Gehoorbescherming 47002818985. Hefpunt 4700357587 16. Gehoorbescherming 4700281898
6. Waarschuwing, klemzone D956052020 17. Waarschuwing,

instructiehandleiding
47009034596. Waarschuwing, klemzone D956052020 17. Waarschuwing,

instructiehandleiding
4700903459

7. Waarschuwing, klemzone 4700903422 18. Handboekvakje 4700903425 7. Waarschuwing, klemzone 4700903422 18. Handboekvakje 4700903425 
8. Water 4700991657 19 Geluidsenergieniveau 47007912788. Water 4700991657 19 Geluidsenergieniveau 4700791278
9. Hydraulisch oliepeil 4700272373 20 Waarschuwing, kantelgevaar D9560520209. Hydraulisch oliepeil 4700272373 20 Waarschuwing, kantelgevaar D956052020
10. Hijsplaatje 470090487010. Hijsplaatje 4700904870
11. Waarschuwing, hete

oppervlakken
470090342411. Waarschuwing, hete

oppervlakken
4700903424
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Plaatsing van labels, links

Fig. Locatie, stickers en borden

21. Bevestigingspunt 4700382751 28. Waarschuwing, roterende
freesrol

D95605200721. Bevestigingspunt 4700382751 28. Waarschuwing, roterende
freesrol

D956052007

22. Hefpunt 4700357587 29. Waarschuwing, klemzone 470090478522. Hefpunt 4700357587 29. Waarschuwing, klemzone 4700904785
23. Waarschuwing, remmen

blootleggen
4700904895 30. Hoofdschakelaar 470090483523. Waarschuwing, remmen

blootleggen
4700904895 30. Hoofdschakelaar 4700904835

24. Waarschuwing, roterende
motoronderdelen

4700903832 31. Accuspanning 470039395924. Waarschuwing, roterende
motoronderdelen

4700903832 31. Accuspanning 4700393959

25. Waarschuwing, hete
oppervlakken

470090342425. Waarschuwing, hete
oppervlakken

4700903424

26. Dieselbrandstof 470099165826. Dieselbrandstof 4700991658
27. Hijsplaatje 470090487027. Hijsplaatje 4700904870

21 22 23

24
25

26

31

27 21 28 29

30

3131
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Veiligheidsstickers
Zorg ervoor dat alle veiligheidsstickers te allen tijde
volledig leesbaar zijn. Verwijder vuil of bestel nieuwe
stickers als ze onleesbaar worden. Gebruik het
artikelnummer dat wordt vermeld op de sticker.

4700903832
Waarschuwing - roterende motoronderdelen.

Houd uw handen op een veilige afstand van dit
risicogebied.

4700904895
Waarschuwing - remmen blootleggen

Activeer de remontgrendeling niet zonder eerst het
hoofdstuk over slepen gelezen te hebben.

U kunt beklemd raken.

4700903424
Waarschuwing - hete oppervlakken in de
motorruimte.

Houd uw handen op een veilige afstand van dit
risicogebied.

4700903459
Waarschuwing - instructiehandleiding

De chauffeur wordt verzocht de veiligheids-, rij- en
onderhoudsinstructies van de machine te lezen
voor hij/zij de machine in gebruik neemt.

4700791642
Waarschuwing - startgas

Startgas mag niet worden gebruikt.
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903422
Waarschuwing - klemzone, chassispoot

Gevaar voor persoonlijk letsel en beklemming.
Blijf op een veilige afstand van de klemzone.

4700904785
Waarschuwing - klemzone

Gevaar voor beknelling. Blijf op een veilige afstand
van de gevarenzone.

D956052007
Waarschuwing - roterende freesrol

Blijf op een veilige afstand van de gevarenzone.

D956052020
Waarschuwing - kantelgevaar

De machine is minder stabiel als de chassispoot is
ingeklapt.
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Infostickers

Handboekvakje Accuspanning HoofdschakelaarHandboekvakje Accuspanning Hoofdschakelaar

Dieselbrandstof Water Hydraulisch oliepeilDieselbrandstof Water Hydraulisch oliepeil

Bevestigingspunt Hijsplaatje HefpuntBevestigingspunt Hijsplaatje Hefpunt

Gehoorbescherming Freesdiepte KoelvloeistofGehoorbescherming Freesdiepte Koelvloeistof

GeluidsniveauGeluidsniveau
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Instrumenten/hendels

Bedieningspaneel en bedieningselementen

26

25

24

232221
20

19
18

17
1615

14 13 12

1 Roterend waarschuwingslicht 11 Instelling waterpeil 21 Nivelleersysteem AAN/UIT1 Roterend waarschuwingslicht 11 Instelling waterpeil 21 Nivelleersysteem AAN/UIT
2 Lichtknop 12 Egaliseerblad omhoog/omlaag 22 Snelheidsbegrenzer2 Lichtknop 12 Egaliseerblad omhoog/omlaag 22 Snelheidsbegrenzer
3 Waarschuwingslichten 13 Standenschakelaar,

egaliseerblad
23 Snelheidsregelaar, dieselmotor3 Waarschuwingslichten 13 Standenschakelaar,

egaliseerblad
23 Snelheidsregelaar, dieselmotor

4 Richtingaanwijzer 14 Vrijzetdruk, egaliseerblad 24 Serviceschakelaar4 Richtingaanwijzer 14 Vrijzetdruk, egaliseerblad 24 Serviceschakelaar
5 Noodrem 15 Linker zijblad omhoog/omlaag 25 Stopcontact, 24 volt5 Noodrem 15 Linker zijblad omhoog/omlaag 25 Stopcontact, 24 volt
6 Claxon 16 Rechter zijblad omhoog/omlaag 26 Display6 Claxon 16 Rechter zijblad omhoog/omlaag 26 Display
7 Contactslot 17 Freesrolaandrijving7 Contactslot 17 Freesrolaandrijving
8 Standenschakelaar,

transportband
18 * Hydraulische chassispoot,

IN/UIT
8 Standenschakelaar,

transportband
18 * Hydraulische chassispoot,

IN/UIT
9 Snelheidsinstelling,

transportband
19 * Standenschakelaar, voorblad9 Snelheidsinstelling,

transportband
19 * Standenschakelaar, voorblad

10 Standenschakelaar, waterpomp 20 * Voorblad omhoog/omlaag10 Standenschakelaar, waterpomp 20 * Voorblad omhoog/omlaag

* Optioneel* Optioneel

11 109 8
7

6

54321

Afb. Bedieningspaneel
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Functiebeschrijving bedieningspaneel

Geen Naam Symbool FunctieGeen Naam Symbool Functie
1 Roterend waarschuwingslicht Druk de schakelaar in stand 1 om de roterende

waarschuwingslichten in te schakelen.
1 Roterend waarschuwingslicht Druk de schakelaar in stand 1 om de roterende

waarschuwingslichten in te schakelen.

2 Verlichting, schakelaar Stand 0: verlichting uit
Stand 1: rijverlichting (dimlicht, bedrijfsverlichting)
Stand 2: werkverlichting (koplampen, dimlicht,
bedrijfsverlichting)

2 Verlichting, schakelaar Stand 0: verlichting uit
Stand 1: rijverlichting (dimlicht, bedrijfsverlichting)
Stand 2: werkverlichting (koplampen, dimlicht,
bedrijfsverlichting)

3 Waarschuwingslichten Druk de schakelaar in om de waarschuwingslichten
in te schakelen.
Om de waarschuwingslichten in te schakelen,
hoeft de contactsleutel niet in het contact te
worden gestoken.

3 Waarschuwingslichten Druk de schakelaar in om de waarschuwingslichten
in te schakelen.
Om de waarschuwingslichten in te schakelen,
hoeft de contactsleutel niet in het contact te
worden gestoken.

4 Richtingaanwijzers Hiermee wordt aangegeven dat de richtingaanwijzers
zijn ingeschakeld.

4 Richtingaanwijzers Hiermee wordt aangegeven dat de richtingaanwijzers
zijn ingeschakeld.

5 Noodrem Hiermee worden de dieselmotor, de
aandrijfeenheden en de besturing uitgeschakeld.

5 Noodrem Hiermee worden de dieselmotor, de
aandrijfeenheden en de besturing uitgeschakeld.

6 Claxon In de ingedrukte stand klinkt de claxon.6 Claxon In de ingedrukte stand klinkt de claxon.

7 Contactsleutel Stand P: parkeerverlichting aan.
Stand 0: het elektrische circuit is onderbroken.
Reserverem ingeschakeld.
Stand 1: alle instrumenten en elektrische functies
krijgen stroom.
Stand 2: startfunctie.

7 Contactsleutel Stand P: parkeerverlichting aan.
Stand 0: het elektrische circuit is onderbroken.
Reserverem ingeschakeld.
Stand 1: alle instrumenten en elektrische functies
krijgen stroom.
Stand 2: startfunctie.

De motor kan alleen worden gestart als de
bedieningshendel in de neutrale stand staat, de
snijrol niet is ingeschakeld en de schakelaar voor
omhoog/omlaag in de neutrale stand staat.

De motor kan alleen worden gestart als de
bedieningshendel in de neutrale stand staat, de
snijrol niet is ingeschakeld en de schakelaar voor
omhoog/omlaag in de neutrale stand staat.

8 Standenschakelaar,
transportband

Stand 0: band uitgeschakeld
Stand AUTO: de transportband start automatisch als
de freesrol en de vooruit-/achteruithendel worden
ingeschakeld.
Stand 1: band ingeschakeld.    

8 Standenschakelaar,
transportband

Stand 0: band uitgeschakeld
Stand AUTO: de transportband start automatisch als
de freesrol en de vooruit-/achteruithendel worden
ingeschakeld.
Stand 1: band ingeschakeld.    

  De LED-lampjes geven aan welke stand
ingeschakeld is.
  De LED-lampjes geven aan welke stand
ingeschakeld is.

9 Snelheidsinstelling transportband Variabele instelling van bandsnelheid.9 Snelheidsinstelling transportband Variabele instelling van bandsnelheid.

10 Standenschakelaar, waterpomp Stand 0: waterpomp uit
Stand AUTO: het sproeisysteem start automatisch
als de freesrol en de vooruit-/achteruithendel worden
ingeschakeld.
Stand 1: constante watertoevoer

10 Standenschakelaar, waterpomp Stand 0: waterpomp uit
Stand AUTO: het sproeisysteem start automatisch
als de freesrol en de vooruit-/achteruithendel worden
ingeschakeld.
Stand 1: constante watertoevoer

De LED-lampjes geven aan welke stand
ingeschakeld is.
De LED-lampjes geven aan welke stand
ingeschakeld is.

11 Instelling waterpomp Hiermee wordt de hoeveelheid water ingesteld die
naar de freesrol wordt gepompt.

11 Instelling waterpomp Hiermee wordt de hoeveelheid water ingesteld die
naar de freesrol wordt gepompt.

12 Egaliseerblad, omhoog/omlaag Duw de schakelaar omhoog of omlaag om het
egaliseerblad omhoog of omlaag te zetten.

12 Egaliseerblad, omhoog/omlaag Duw de schakelaar omhoog of omlaag om het
egaliseerblad omhoog of omlaag te zetten.
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Geen Naam Symbool FunctieGeen Naam Symbool Functie
13 Standenschakelaar, egaliseerblad13 Standenschakelaar, egaliseerblad

Egaliseerblad vrijzetten.Egaliseerblad vrijzetten.

Egaliseerblad geblokkeerd, stopt in ingestelde stand.Egaliseerblad geblokkeerd, stopt in ingestelde stand.

Egaliseerblad zweeft, wordt met eigen gewicht
omlaag gebracht.
Egaliseerblad zweeft, wordt met eigen gewicht
omlaag gebracht.

14 Vrijzetdruk, egaliseerblad Hiermee wordt de druk bepaald waarmee het
egaliseerblad tegen de grond wordt geplaatst.
Op zachte oppervlakken kan de vrijzetdruk worden
verlaagd om te voorkomen dat het egaliseerblad in
de grond wordt gedrukt.

14 Vrijzetdruk, egaliseerblad Hiermee wordt de druk bepaald waarmee het
egaliseerblad tegen de grond wordt geplaatst.
Op zachte oppervlakken kan de vrijzetdruk worden
verlaagd om te voorkomen dat het egaliseerblad in
de grond wordt gedrukt.

15 Linker zijblad, omhoog/omlaag Het zijblad wordt omhoog/omlaag gebracht zolang de
schakelaar geactiveerd is. Het blad wordt
automatisch omlaag gebracht als de schakelaar
wordt losgelaten.

15 Linker zijblad, omhoog/omlaag Het zijblad wordt omhoog/omlaag gebracht zolang de
schakelaar geactiveerd is. Het blad wordt
automatisch omlaag gebracht als de schakelaar
wordt losgelaten.

16 Rechter zijblad, omhoog/omlaag Het zijblad wordt omhoog/omlaag gebracht zolang de
schakelaar geactiveerd is. Het blad wordt
automatisch omlaag gebracht als de schakelaar
wordt losgelaten.

16 Rechter zijblad, omhoog/omlaag Het zijblad wordt omhoog/omlaag gebracht zolang de
schakelaar geactiveerd is. Het blad wordt
automatisch omlaag gebracht als de schakelaar
wordt losgelaten.

17 Freesrolaandrijving Druk op de schakelaar om de aandrijving van de
freesrol in te schakelen. Het lampje geeft de
geselecteerde functie aan. 
Druk nogmaals op de schakelaar om de freesrol uit
te schakelen.

17 Freesrolaandrijving Druk op de schakelaar om de aandrijving van de
freesrol in te schakelen. Het lampje geeft de
geselecteerde functie aan. 
Druk nogmaals op de schakelaar om de freesrol uit
te schakelen.

 Bij het starten van de freesrol moet de machine niet
zo laag staan dat de freesrol in contact komt met het
oppervlak.

 Bij het starten van de freesrol moet de machine niet
zo laag staan dat de freesrol in contact komt met het
oppervlak.

De aandrijving kan alleen worden ingeschakeld als
de werkversnelling is ingeschakeld en de
bedieningshendel in de neutrale stand staat.

De aandrijving kan alleen worden ingeschakeld als
de werkversnelling is ingeschakeld en de
bedieningshendel in de neutrale stand staat.

De LED-lampjes geven aan welke stand
ingeschakeld is.
De LED-lampjes geven aan welke stand
ingeschakeld is.

18 Hydraulische chassispoot, IN/UIT Met de hendel klapt u de chassispoot in of uit.18 Hydraulische chassispoot, IN/UIT Met de hendel klapt u de chassispoot in of uit.

Alvorens de chassispoot uit te klappen, moet deze in
de eindstand naar de machine toe worden gezet en
moet de chauffeursstoel zijn ingedrukt.  

Alvorens de chassispoot uit te klappen, moet deze in
de eindstand naar de machine toe worden gezet en
moet de chauffeursstoel zijn ingedrukt.  

Gebruik altijd de vergrendelbout om de chassispoot
vast te zetten. 
Gebruik altijd de vergrendelbout om de chassispoot
vast te zetten. 

19 Standenschakelaar, voorblad19 Standenschakelaar, voorblad

Voorblad onder druk.Voorblad onder druk.

Voorblad geblokkeerd, stopt in ingestelde stand.Voorblad geblokkeerd, stopt in ingestelde stand.

Voorblad zweeft.Voorblad zweeft.
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Geen Naam Symbool FunctieGeen Naam Symbool Functie
20 Voorblad omhoog/omlaag Het voorblad wordt omhoog/omlaag gebracht zolang

de schakelaar geactiveerd is. Het blad wordt
automatisch omlaag gebracht als de schakelaar
wordt losgelaten.

20 Voorblad omhoog/omlaag Het voorblad wordt omhoog/omlaag gebracht zolang
de schakelaar geactiveerd is. Het blad wordt
automatisch omlaag gebracht als de schakelaar
wordt losgelaten.

21 Nivelleersysteem AAN/UIT Externe schakelaar voor in-/uitschakelen van
automatische stand, nivelleersysteem

21 Nivelleersysteem AAN/UIT Externe schakelaar voor in-/uitschakelen van
automatische stand, nivelleersysteem

  Afstelling met aangesloten nivelleerapparatuur is
alleen mogelijk in stand 1.
  Afstelling met aangesloten nivelleerapparatuur is
alleen mogelijk in stand 1.

De LED-lampjes geven aan welke stand
ingeschakeld is.
De LED-lampjes geven aan welke stand
ingeschakeld is.

22 Snelheidsbegrenzer                                                                           Variabele instelling van rijsnelheid.
Min. stand: stationair
Max. stand: nominaal

22 Snelheidsbegrenzer                                                                           Variabele instelling van rijsnelheid.
Min. stand: stationair
Max. stand: nominaal

23 Snelheidsregelaar, dieselmotor Variabele instelling van snelheid.
Min. stand: stationair
Max. stand: nominaal

23 Snelheidsregelaar, dieselmotor Variabele instelling van snelheid.
Min. stand: stationair
Max. stand: nominaal

  Bij automatische snelheidsregeling wordt tijdens het
laden continu een vooraf ingestelde waarde
aangehouden.

  Bij automatische snelheidsregeling wordt tijdens het
laden continu een vooraf ingestelde waarde
aangehouden.

24 Serviceschakelaar Hiermee worden alle machinefuncties behalve de
dieselmotor uitgeschakeld. De bandspanning naar de
freesrol en de hydraulische druk in het systeem
worden uitgeschakeld.

24 Serviceschakelaar Hiermee worden alle machinefuncties behalve de
dieselmotor uitgeschakeld. De bandspanning naar de
freesrol en de hydraulische druk in het systeem
worden uitgeschakeld.

LET OP: deze functie wordt gebruikt voor
onderhoudsdoeleinden, bijvoorbeeld bij het
vervangen van freestanden en aandrijfriemen naar
de freesrol.

LET OP: deze functie wordt gebruikt voor
onderhoudsdoeleinden, bijvoorbeeld bij het
vervangen van freestanden en aandrijfriemen naar
de freesrol.

De LED-lampjes geven aan welke stand
ingeschakeld is.
De LED-lampjes geven aan welke stand
ingeschakeld is.

25 Stopcontact Extra 24 V stopcontact.25 Stopcontact Extra 24 V stopcontact.

26 Display Hier worden bijvoorbeeld foutcodes weergegeven.26 Display Hier worden bijvoorbeeld foutcodes weergegeven.

31



Machinebeschrijving

IPL500-1NL3.pdf 2012-01-26

Ergonomisch bedieningspaneel en
bedieningselementen

26
27

31
30

28 29

32 33

34

Afb. Bedieningspaneel

26 Bedieningshendel,
transportband

33 Armleuning 38 Startonderbreker26 Bedieningshendel,
transportband

33 Armleuning 38 Startonderbreker

27 Claxon 34 Vandalismebeveiliging 39 Foutmelding27 Claxon 34 Vandalismebeveiliging 39 Foutmelding
28 Chassispoot, links

omhoog/omlaag
35 Waarschuwingslampje,

dieselmotor
40 Foutmelding + motor stopt28 Chassispoot, links

omhoog/omlaag
35 Waarschuwingslampje,

dieselmotor
40 Foutmelding + motor stopt

29 Chassispoot, rechts
omhoog/omlaag

36 Waarschuwingslampje, accu
laden

41 Foutcodeschakelaar29 Chassispoot, rechts
omhoog/omlaag

36 Waarschuwingslampje, accu
laden

41 Foutcodeschakelaar

30 Vooruit-/achteruithendel 37 Waarschuwingslampje,
koelsysteem

30 Vooruit-/achteruithendel 37 Waarschuwingslampje,
koelsysteem

31 Versnellingsschakelaar31 Versnellingsschakelaar
32 Rechter zijblad omhoog/omlaag32 Rechter zijblad omhoog/omlaag

* Optioneel* Optioneel

35

36
37
38

39

41

40
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Functiebeschrijving, ergonomisch
bedieningspaneel

Geen Naam Symbool FunctieGeen Naam Symbool Functie
26 Bedieningshendel, transportband Naar links/rechts: hiermee wordt de transportband in

de betreffende richting geplaatst.
Omhoog/omlaag: hiermee wordt de transportband
omhoog/omlaag gebracht.
 De band beweegt zolang de hendel wordt ingedrukt.

26 Bedieningshendel, transportband Naar links/rechts: hiermee wordt de transportband in
de betreffende richting geplaatst.
Omhoog/omlaag: hiermee wordt de transportband
omhoog/omlaag gebracht.
 De band beweegt zolang de hendel wordt ingedrukt.

27 Claxon Druk op de knop om de claxon op de transportband in
te schakelen. Als er geen transportband aanwezig is
(optie), heeft deze knop geen functie.

27 Claxon Druk op de knop om de claxon op de transportband in
te schakelen. Als er geen transportband aanwezig is
(optie), heeft deze knop geen functie.

28,
29

Chassispoot, links/rechts
omhoog/omlaag

In de linkerpositie wordt de trilling geactiveerd voor de
achterste wals.
In de middelste positie wordt trilling geactiveerd voor
beide walsen.
In de rechterpositie wordt trilling geactiveerd voor de
voorste wals.

28,
29

Chassispoot, links/rechts
omhoog/omlaag

In de linkerpositie wordt de trilling geactiveerd voor de
achterste wals.
In de middelste positie wordt trilling geactiveerd voor
beide walsen.
In de rechterpositie wordt trilling geactiveerd voor de
voorste wals.

Stand 1: snelheid machine langzaam verhogen.Stand 1: snelheid machine langzaam verhogen.

Stand 2: snelheid machine snel verhogen.Stand 2: snelheid machine snel verhogen.

Stand 3: snelheid machine langzaam verlagen.Stand 3: snelheid machine langzaam verlagen.

Stand 4: snelheid machine snel verlagen (wordt
bijvoorbeeld gebruikt voor de serviceschakelaar).
Stand 4: snelheid machine snel verlagen (wordt
bijvoorbeeld gebruikt voor de serviceschakelaar).

30 Vooruit-/achteruithendel Vooruit/achteruit: variabele instelling van
bedrijfssnelheid.
Neutrale stand: de motor kan in de stationaire stand
worden gestart. Geen transportaandrijving, de
machine staat op de rem. Max. snelheid vooraf
ingesteld.

30 Vooruit-/achteruithendel Vooruit/achteruit: variabele instelling van
bedrijfssnelheid.
Neutrale stand: de motor kan in de stationaire stand
worden gestart. Geen transportaandrijving, de
machine staat op de rem. Max. snelheid vooraf
ingesteld.

 De hendel moet in de neutrale stand staan om de
motor te starten. In elke andere stand zal de motor
niet starten.

 De hendel moet in de neutrale stand staan om de
motor te starten. In elke andere stand zal de motor
niet starten.

  Om de hendel uit de neutrale stand te halen, moet
de veiligheidsvergrendeling op de hendelknop worden
uitgetrokken.

  Om de hendel uit de neutrale stand te halen, moet
de veiligheidsvergrendeling op de hendelknop worden
uitgetrokken.

31 Versnellingsschakelaar Stand 1: transportstand.31 Versnellingsschakelaar Stand 1: transportstand.

Stand 2: werkstand.Stand 2: werkstand.

Stand 3: werkversnelling + differentieelblokkering.
Wordt gebruikt als een van de wielen in een spin
komt.

Stand 3: werkversnelling + differentieelblokkering.
Wordt gebruikt als een van de wielen in een spin
komt.

 Schakelen tussen de werk- en transportstand is
alleen mogelijk als de bedieningshendel in de
neutrale stand staat. 

 Schakelen tussen de werk- en transportstand is
alleen mogelijk als de bedieningshendel in de
neutrale stand staat. 

32 Rechter zijblad, omhoog/omlaag Het zijblad wordt omhoog/omlaag gebracht zolang de
schakelaar geactiveerd is. Het blad wordt
automatisch omlaag gebracht als de schakelaar wordt
losgelaten.

32 Rechter zijblad, omhoog/omlaag Het zijblad wordt omhoog/omlaag gebracht zolang de
schakelaar geactiveerd is. Het blad wordt
automatisch omlaag gebracht als de schakelaar wordt
losgelaten.

33 Armleuning Kan worden opgetild. Ruimte voor
vandalismebeveiliging voor het paneel.

33 Armleuning Kan worden opgetild. Ruimte voor
vandalismebeveiliging voor het paneel.

34 Vandalismebeveiliging Met de vandalismebeveiliging wordt het paneel
beveiligd. Deze kan aan de voorzijde worden
vergrendeld met een hangslot.

34 Vandalismebeveiliging Met de vandalismebeveiliging wordt het paneel
beveiligd. Deze kan aan de voorzijde worden
vergrendeld met een hangslot.
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Geen Naam Symbool FunctieGeen Naam Symbool Functie
35 Waarschuwingslampje, functie In geval van een functiestoring wordt een

knipperende code weergegeven.
35 Waarschuwingslampje, functie In geval van een functiestoring wordt een

knipperende code weergegeven.

36 Waarschuwingslampje, accu
laden

Als het lampje brandt wanneer de motor draait, laadt
de dynamo niet. Schakel de motor uit en spoor het
defect op.

36 Waarschuwingslampje, accu
laden

Als het lampje brandt wanneer de motor draait, laadt
de dynamo niet. Schakel de motor uit en spoor het
defect op.

37 Waarschuwingslampje, ventilator In geval van een storing in het besturingssysteem van
de ventilator wordt een knipperende code
weergegeven.

37 Waarschuwingslampje, ventilator In geval van een storing in het besturingssysteem van
de ventilator wordt een knipperende code
weergegeven.

38 Waarschuwingslampje,
startonderbreker

Als er een functie is ingeschakeld of een noodknop is
ingedrukt, kan de machine niet worden gestart.

38 Waarschuwingslampje,
startonderbreker

Als er een functie is ingeschakeld of een noodknop is
ingedrukt, kan de machine niet worden gestart.

39 Motordiagnose Rood controlelampje. Ernstige storing. Schakel
onmiddellijk de motor uit! Herstel de storing alvorens
te herstarten.

39 Motordiagnose Rood controlelampje. Ernstige storing. Schakel
onmiddellijk de motor uit! Herstel de storing alvorens
te herstarten.

 Het lampje brandt een paar seconden als de
contactsleutel wordt omgedraaid.
 Het lampje brandt een paar seconden als de
contactsleutel wordt omgedraaid.

40 Motordiagnose, motor stopt Geel controlelampje. Minder ernstige storing. Zo snel
mogelijk herstellen. 

40 Motordiagnose, motor stopt Geel controlelampje. Minder ernstige storing. Zo snel
mogelijk herstellen. 

 Het lampje brandt een paar seconden als de
contactsleutel wordt omgedraaid.
 Het lampje brandt een paar seconden als de
contactsleutel wordt omgedraaid.

41 Problemen oplossen Druk de toets in totdat de driecijferige code wordt
weergegeven.

41 Problemen oplossen Druk de toets in totdat de driecijferige code wordt
weergegeven.
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Display

1

2 4 3 6 5 7

Afb.  Display

Functiebeschrijving, display

Stand Naam FunctieStand Naam Functie
1 Display Weergave van display1 Display Weergave van display

2 Toets 'pijl naar links' - Vorige dialoogvenster openen
- Parameterveld selecteren

2 Toets 'pijl naar links' - Vorige dialoogvenster openen
- Parameterveld selecteren

3 Toets 'waarde verhogen' Naar bijbehorende instelling van geselecteerde waarde3 Toets 'waarde verhogen' Naar bijbehorende instelling van geselecteerde waarde

4 Toets 'waarde verlagen' Naar bijbehorende instelling van geselecteerde waarde4 Toets 'waarde verlagen' Naar bijbehorende instelling van geselecteerde waarde

5 Toets 'instellingen' Wachtwoord vereist5 Toets 'instellingen' Wachtwoord vereist

6 Toets 'enter' Ingestelde waarde bevestigen6 Toets 'enter' Ingestelde waarde bevestigen

7 Toets 'pijl naar rechts' - Volgende dialoogvenster openen
- Parameterveld selecteren

7 Toets 'pijl naar rechts' - Volgende dialoogvenster openen
- Parameterveld selecteren
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Beschrijving van dialoogvensters
Tijdens een storing schakelt het dialoogvenster
automatisch naar het juiste scherm en wordt een
foutmelding weergegeven.

Dialoogvenster 01 Startpagina

 Afb.  Dialoogvenster 01

Startafbeelding
Na 3 seconden wijzigt de afbeelding in dialoogvenster
02.

Dialoogvenster 02 Motor

Afb.  Dialoogvenster 02

1

2

3

4

Hier worden de volgende huidige waarden
weergegeven:

1. Rpm
2. Temperatuur motor/koelwater °C/F
3. Tankpeil %
4. Temperatuur hydraulische olie °C/F

Afb.  Dialoogvenster 02, foutmelding

3a

4a

Weergave van eventuele foutmeldingen:

In geval van een storing wordt deze hier weergegeven
met een uitroepteken in het symbool.

3a: Storing in tanksensor (kortsluiting, sensor defect)
of laag peil in tank (minder dan 15%)

4a: Temperatuur hydraulische olie hoger dan 100°!
Schakel alle hydraulische functies behalve de
dieselmotor uit.
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Afb.  Dialoogvenster 03

1

2

3

4

5

Dialoogvenster 03 Motor

1. Oliedruk in motor
2. Controle acculading (V)
3. Tijd (u)
4. Teller werkuren (u)

  Houd de toets 'Waarde verlagen' (5) ongeveer 3
seconden ingedrukt om het aantal werkuren terug te
zetten naar 0.

Dialoogvenster 04

Hier worden de volgende waarden weergegeven:

Afb.  Dialoogvenster 04

1

2

1. Werkuren, motor
2. Status uitlaatfilter, aanzuigzijde

Afb.  Dialoogvenster 04, foutmelding

2a

Weergave van eventuele foutmeldingen:

In geval van een storing wordt deze hier weergegeven
met een uitroepteken in het symbool (2a).

Het filter moet worden vervangen!Het filter moet worden vervangen!
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Dialoogvenster 05 Storingsgeschiedenis

Afb.  Dialoogvenster 05

Weergave display voor foutmeldingen, motor

Blader met de toetsen + en - om andere huidige
storingen te bekijken.

 De foutcodes worden uitgelegd onder 'Dialoogvenster
06 Foutcodes, motor' 
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Dialoogvenster 06 Foutcodes, motor

Afb. 1 Dialoogvenster 06

1

Storingen of waarschuwingen met betrekking tot de
motor worden weergegeven aan de hand van het
betreffende waarschuwingslampje en het display.

 In geval van een ernstige storing wordt de motor
automatisch uitgeschakeld.

1. Druk op de toets 'enter' om terug te keren naar het
storingsscherm.

2. Foutmeldingen in het display bestaan uit
verschillende codes.
Zie het gedeelte 'Foutcode, motor' voor beschrijvingen
van de codes.

3. Met de toetsen + en - kunt u door de ontvangen
storingen bladeren.

Afb. 2 Dialoogvenster 06,
storingsscherm

2

3

Als er geen storingen zijn, wordt afbeelding 3
weergegeven.

Afb. 3 Geen storingen gemeld
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Foutcode, motor

Afb.  Foutcode, motor

1
2
3

In geval van een ernstige storing in de motor brandt
het waarschuwingslampje en wordt een signaal
afgegeven. De motor wordt automatisch gestopt of
moet handmatig worden stopgezet.

Deze afbeelding toont een voorbeeld van een
foutcode die kan worden ontvangen.

Display:

1. SPN (oorzaak): 157
2. FMI (gevolg): 3
3. OC (frequentie): 1

Oorzaak: kabelbreuk op sensor voor commonraildruk.
Gevolg: motor uitgeschakeld
Frequentie: storing doet zich voor het eerst voor

Foutcodes, knipperende code

Afb.  Foutcodes, knipperende code

12 3

In plaats van een weergave van de fout in het display
kan ook de foutcode knipperend worden weergegeven.

In geval van een fout in de aandrijfmotor (1) kan met
behulp van de storingszoeker (2) een knipperende
code worden weergegeven. Deze code wordt
weergegeven op het indicatielampje. (3)

 Weergave van code:

Druk op de toets Storingszoeker totdat de driecijferige
code op het indicatielampje wordt weergegeven. Het
waarschuwingslampje gaat uit zolang de toets
Storingszoeker wordt ingedrukt.

Voorbeeld volgens diagram:

Knippervolgorde: 1 - pauze - 5 - pauze - 7
Foutcode: 157

Indien nogmaals op de toets Storingszoeker wordt
gedrukt, wordt de code nogmaals weergegeven.

 Het waarschuwingslampje blijft branden totdat de
storing is verholpen.
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Afb.  Dialoogvenster Instelling

12

Dialoogvenster, wachtwoordinstellingen

Het serviceniveau is alleen toegankelijk met een
wachtwoord.

1. Houd de instellingentoets (1) 2 seconden ingedrukt
om het wachtwoord in te voeren.
2. Druk met behulp van de toetsen + en - (2) het
viercijferige wachtwoord in. Bevestig elk cijfer met
Enter.
Het wachtwoord moet binnen 20 seconden worden
ingevoerd.

 Na twee onjuiste invoeren wordt het display
geblokkeerd. U kunt de blokkering resetten met
OFF/ON.

Afb.  Dialoogvenster Instelling, taal

1

2

Dialoogvenster Instelling/Taalinstellingen

U kunt kiezen tussen twee talen:
DE - Duits. In het display worden afmetingen volgens
het metrieke stelsel weergegeven.
US - Engels. In het display worden afmetingen
volgens het imperiale stelsel weergegeven.

Standaard fabrieksinstelling: DE

Taal instellen:

1. Selecteer de gewenste taal met de pijltoetsen (1).
2. Bevestig uw keuze met Enter (2).

Om het serviceniveau te verlaten:
Houd de toets 2 seconden ingedrukt.

Afb.  Dialoogvenster Instelling,
tijd/datum

2 3

1

Dialoogvenster, instellingen tijd/datum

Tijd en datum instellen:

1. Selecteer het vakje voor tijd of datum met de
pijltoetsen (1).
2. Stel met behulp van de toetsen + en - (2) de
gewenste waarde in.
3. Bevestig uw invoer met Enter (3).

Om het serviceniveau te verlaten:
Houd de toets 2 seconden ingedrukt.
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Afb.  Dialoogvenster Instelling,
helderheid/verlichting

1

2

3

Dialoogvenster, instellingen helderheid/verlichting

Helderheid en knopverlichting instellen:

1. Houd de toets Enter (1) 2 seconden ingedrukt om
het instellingenmenu te openen.

2. Selecteer de betreffende instelling met de
pijltoetsen (2).
3. Stel met de toetsen + en - de gewenste waarde in.
(3)
4. Bevestig uw invoer met Enter. (1)

Om het serviceniveau te verlaten:
Houd de toets 2 seconden ingedrukt.

Afb. Instelling/Taalinstellingen
Duits menu

1

2

Dialoogvenster Fabrieksinstellingen

Deze functie is alleen beschikbaar in het Duitse menu!

Ga als volgt te werk om de fabrieksinstellingen te
herstellen:

- Als het Duitse menu niet is geselecteerd: Ga naar
het gedeelte 'Dialoogvenster
Instelling/Taalinstellingen'. Selecteer als taal DE
(Duits) (1).

- Selecteer in het gedeelte 'Dialoogvenster
Instelling/Taalinstellingen' het menu 'Basisdaten' (2). 

Afb.  Dialoogvenster Instelling,
fabrieksinstellingen

3

- Selecteer 'JA' (3) om de fabrieksinstellingen te
herstellen.
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Beschrijving van foutcodes, dialoogvensters
Elke foutmelding heeft een eigen foutcode. Als u
contact opneemt met het onderhoudspersoneel, dient
u de foutcode en andere informatie uit de foutmelding
op te geven.

Indicatie Foutcode BetekenisIndicatie Foutcode Betekenis
A1-48 Storing in potentiometer snelheidA1-48 Storing in potentiometer snelheid

A1-51 Storing in bedieningshendelA1-51 Storing in bedieningshendel

A1-56 Storing in pomp, voorwaartse aandrijvingA1-56 Storing in pomp, voorwaartse aandrijving
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Indicatie Foutcode BetekenisIndicatie Foutcode Betekenis
A1-57 Storing in pomp, achterwaartse aandrijvingA1-57 Storing in pomp, achterwaartse aandrijving

A1-58 Storing in remsysteemA1-58 Storing in remsysteem

A1-59 Storing in freesrolaandrijvingA1-59 Storing in freesrolaandrijving

A1-60 Bedieningshendel niet in neutrale standA1-60 Bedieningshendel niet in neutrale stand
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Indicatie Foutcode BetekenisIndicatie Foutcode Betekenis
A1-61 CAN-foutA1-61 CAN-fout

A1-62 Communicatiestoring A1 naar ECM
dieselmotor

A1-62 Communicatiestoring A1 naar ECM
dieselmotor

Elektrisch systeem

Elektrisch systeem
Het elektrische besturingssysteem wordt beschermd
met 27 zekeringen en 27 relais.

Het exacte aantal is afhankelijk van de hoeveelheid
extra apparatuur op de machine.

De zekeringenkast en de relais bevinden zich achter
het instrumentenpaneel.

De machine is voorzien van een 24 V elektrisch
systeem en een AC-wisselstroomdynamo.
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Hoofdzekeringen

Afb.  Motorruimte, positie van
hoofdzekeringen.

Er zijn vier hoofdzekeringen; deze bevinden zich
achter de rechterkap van de motorruimte.

F1.1 Hoofdzekering 50AF1.1 Hoofdzekering 50A
F1.2 Startmotor 30AF1.2 Startmotor 30A
F1.3 Voorverwarming 100AF1.3 Voorverwarming 100A
F1.4 Hoofdschakelaar,

wisselstroomdynamo
100AF1.4 Hoofdschakelaar,

wisselstroomdynamo
100A
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Zekeringen, machine

1
2

etc.....

Afb.  Zekeringen op machine

De afbeelding toont de diverse posities van de
zekeringen.

In de onderstaande tabel vindt u het ampèrage en de
functie van de zekeringen. Alle zekeringen zijn van het
zogenaamde platte pen-type.

 Zekeringenkasten: 

1. Display, chassispoot,
kantelalarm

5A 16. Parkeerverlichting, links
+ rechts

10A1. Display, chassispoot,
kantelalarm

5A 16. Parkeerverlichting, links
+ rechts

10A

2. Startonderbreker 10A 17. Serviceschakelaar,
bandspanning,
knippereenheid

5A2. Startonderbreker 10A 17. Serviceschakelaar,
bandspanning,
knippereenheid

5A

3. Bedieningseenheid, computer 1A 18. Werkverlichting 15A3. Bedieningseenheid, computer 1A 18. Werkverlichting 15A
4. Bedieningseenheid, computer 10A 19. Claxon 5A4. Bedieningseenheid, computer 10A 19. Claxon 5A
5. Nivelleersysteem, extern 10A 20. Dieselmotor 1A5. Nivelleersysteem, extern 10A 20. Dieselmotor 1A
6. Egaliseerblad + voorblad 10A 21. Dieselmotor 30A6. Egaliseerblad + voorblad 10A 21. Dieselmotor 30A
7. Vergrendeling zijblad,

transportband, chassispoot
10A 22. Sproeisysteem 10A7. Vergrendeling zijblad,

transportband, chassispoot
10A 22. Sproeisysteem 10A

8. Roterend waarschuwingslicht 10A 23. Ventilatorbesturing 5A8. Roterend waarschuwingslicht 10A 23. Ventilatorbesturing 5A
9. Rem 10A 24. Zijbladen 10A9. Rem 10A 24. Zijbladen 10A
10. Richtingaanwijzer 10A 25. Contact 40A10. Richtingaanwijzer 10A 25. Contact 40A
11. Waarschuwingslampje + 24V

stopcontact
10A 26. Verlichting, koplamp 20A11. Waarschuwingslampje + 24V

stopcontact
10A 26. Verlichting, koplamp 20A

12. Dimlicht, links 10A 27. Contactschakelaar 30A12. Dimlicht, links 10A 27. Contactschakelaar 30A
13. Dimlicht, rechts 10A13. Dimlicht, rechts 10A
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Relais, machine

Afb.  Relais
 Relais:

K0 Startmotor K16 Draaipen chassispoot (*)K0 Startmotor K16 Draaipen chassispoot (*)
K1 Startaandrijving K17 Draaipen chassispoot (*)K1 Startaandrijving K17 Draaipen chassispoot (*)
K2 Nivelleersysteem omhoog, links K18 Hijseenheid, dak (*)K2 Nivelleersysteem omhoog, links K18 Hijseenheid, dak (*)
K3 Nivelleersysteem omlaag, links K19 Automatisch/handmatig, linkerkantK3 Nivelleersysteem omlaag, links K19 Automatisch/handmatig, linkerkant
K4 Transportband (*) K21 Automatisch/handmatig, rechterkantK4 Transportband (*) K21 Automatisch/handmatig, rechterkant
K5 Sproeisysteem K22 Voeding, bedieningseenheidK5 Sproeisysteem K22 Voeding, bedieningseenheid
K6 Transport-/werkversnelling K23 Noodrem, startonderbreker en indicatieK6 Transport-/werkversnelling K23 Noodrem, startonderbreker en indicatie
K7 Reserve K24 Max. hoek, transportbandK7 Reserve K24 Max. hoek, transportband
K8 Remverlichting K25 Snelheidsregelaar, rijsignaalK8 Remverlichting K25 Snelheidsregelaar, rijsignaal
K9 Verwarming K26 Nivelleersysteem omhoog, rechtsK9 Verwarming K26 Nivelleersysteem omhoog, rechts
K10 Knipperlicht K27 Nivelleersysteem omlaag, rechtsK10 Knipperlicht K27 Nivelleersysteem omlaag, rechts
K11 Voltage, contact K28 Motortoerental, potentiometerK11 Voltage, contact K28 Motortoerental, potentiometer
K12 Egaliseerblad omhoog K29 WaarschuwingslichtenK12 Egaliseerblad omhoog K29 Waarschuwingslichten
K13 Voorblad omhoog K29 KnipperlichtK13 Voorblad omhoog K29 Knipperlicht
K14 Transportband/sproeisysteem vrijzettenK14 Transportband/sproeisysteem vrijzetten

* extra apparatuur* extra apparatuur

Functiebeschrijving

Veiligheidssensors - egaliseerblad

B9

B10

Afb.  Achteraanzicht machine, sensor
B9 en B10

Als veiligheidsmaatregel zijn er 2 sensoren
(inductiesensors) aan de achterzijde bij het
egaliseerblad geplaatst, B9 en B10. Als een van de
sensors door het achterste egaliseerblad (of door een
ander metaal) wordt geactiveerd, wordt het circuit
onderbroken.

Vergrendeling egaliseerblad - B9

Indien sensor B9 wordt geactiveerd, kan de frees niet
in de stand vooruit of achteruit worden gezet en kan
de koppeling voor de freesrol niet worden bediend.

Freesveiligheid - B10

Als het egaliseerblad tijdens het frezen wordt opgetild
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en sensor B10 activeert, stopt de freesrol automatisch
zodra de machine in de achteruit wordt gezet.

Vergrendelingsinrichting, egaliseerblad

1

Afb.  Vergrendelingsinrichting,
egaliseerblad
 1. Vergrendelhendel

Als veiligheidsmaatregel tijdens
onderhoudswerkzaamheden aan de freesrol of de
behuizing hiervan kan het egaliseerblad automatisch
in de opwaartse stand worden vergrendeld.
De vergrendelhendel bevindt zich aan de zijkant vlak
achter de chauffeursstoel.

Vergrendeling vrijzetten:

- Druk de vergrendelhendel naar voren en laat
vervolgens het egaliseerblad zakken.

Controleer alvorens werkzaamheden uit te voeren
of het egaliseerblad in de opwaartse stand is
vergrendeld!

Controleer alvorens werkzaamheden uit te voeren
of het egaliseerblad in de opwaartse stand is
vergrendeld!

Tijdens werkzaamheden aan de freesrol en de
behuizing hiervan moet het egaliseerblad altijd
helemaal omhoog staan.

Tijdens werkzaamheden aan de freesrol en de
behuizing hiervan moet het egaliseerblad altijd
helemaal omhoog staan.

Werkverlichting

Afb.  Werkverlichting

Rondom het frame van het voertuig bevindt zich een
aantal 24 volt stopcontacten voor werkverlichting.
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De watertank legen/vullen

Afb.  Watertank
1. Kraan
2. Koppeling
3. Tankdop
4. Peilindicator

1

3

2

4

Legen:

- Open de kraan (1) en laat al het water weglopen.
Sluit vervolgens de kraan.

De tank wordt gevuld via de tankdop (3), maar dit kan
ook met een drukslang.

Vullen met drukslang:

- Sluit de drukslang aan op de koppeling (2) en draai
deze vast.
- Open de tankdop (3) voor betere ontluchting.
- Open de kraan (1).
Begin met vullen.
- Sluit de kraan alvorens de slang te verwijderen.

Het waterpeil in de tank wordt aangegeven door de
peilindicator (4).

Afsluitklep, vrijwiel, freesrol (alleen van
toepassing op PL500T)

1

Afb.  Vrijwiel, freesrol
1. Afsluitklep, vrijwiel

De afsluitklep (1) wordt gebruikt tijdens onderhoud en
bij het vervangen van freestanden.

Vrijwiel vrijzetten/vergrendelen:

Verticale stand: vrijwiel vergrendeld - freesstand
Horizontale stand: vrijwiel vrij - freesrol kan worden
gedraaid.

Voor werkzaamheden aan de freesrol moet de
motor worden uitgeschakeld!
Voor werkzaamheden aan de freesrol moet de
motor worden uitgeschakeld!
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Vandalismebeveiliging

Afb.  Voorbeeld van
vandalismebeveiliging

Elk aandrijfpaneel is voorzien van een
vandalismebeveiliging. Sluit en vergrendel deze na
afloop van de werkzaamheden.

Rubberen beschermrand – Freesbehuizing,
standaard machine

Afb.  Freesbehuizing
1. Rubberen beschermrand

1

De rubberen beschermrand (1) wordt gebruikt op
standaard machines en bevindt zich op de
freesbehuizing.

Deze beschermrand voorkomt de verspreiding van
asfaltresten.

Als optie is een hydraulisch bestuurd voorblad met
dezelfde functie beschikbaar; zie het gedeelte
'Voorblad, freesbehuizing (optie)'.
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Hydraulisch voorblad - freesbehuizing (optie)

Afb.  Freesbehuizing
1. Hydraulisch voorblad
2. Glijblad

21

Het hydraulische voorblad (1) bevindt zich op de
freesbehuizing en wordt bediend via het primaire
bedieningspaneel.

Het voorblad voorkomt de verspreiding van
asfaltresten.

Als het voorblad via het primaire bedieningspaneel in
de stand 'zweven' wordt gezet, volgt de glijplaat (2)
onregelmatigheden op de grond en bestuurt daarbij
het voorblad.

Bij het frezen wordt de zweefstand aanbevolen.

Freesbit - bithouder

Afb.  Snelkoppelingssysteem
1. Freesbit
2. Bithouder

1

2

Systeem: C10HD

Het dubbelwerkende snelkoppelingssysteem C10HD
bestaat uit:
1. Freesbit
2. Bithouder
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Typische slijtage op bithouder

Nieuwe, ongebruikte bithouderNieuwe, ongebruikte bithouder

Ernstige slijtage op de contactoppervlakken van de houder of de slijtring, onmiddellijk
vervangen
Ernstige slijtage op de contactoppervlakken van de houder of de slijtring, onmiddellijk
vervangen

Ernstige slijtage op de contactoppervlakken van de houder of de slijtring, onmiddellijk
vervangen
Ernstige slijtage op de contactoppervlakken van de houder of de slijtring, onmiddellijk
vervangen

Ernstige slijtage aan zijkanten, onmiddellijk vervangenErnstige slijtage aan zijkanten, onmiddellijk vervangen

Typische slijtplekken op freestand
De staat van de freestanden, slijtringen en
tandhouders moet meerdere malen per dag worden
gecontroleerd. Vervang deze onmiddellijk als er
tekenen van slijtage of beschadiging zichtbaar zijn.

Nieuw, ongebruikt freesbitNieuw, ongebruikt freesbit

Versleten freesbit, onmiddellijk vervangenVersleten freesbit, onmiddellijk vervangen

Uitgesleten freesbit, onmiddellijk vervangenUitgesleten freesbit, onmiddellijk vervangen

Aan één zijde versleten freesbit, onmiddellijk vervangenAan één zijde versleten freesbit, onmiddellijk vervangen

Versleten freesbit, onmiddellijk vervangenVersleten freesbit, onmiddellijk vervangen

Gebroken freesbit, onmiddellijk vervangenGebroken freesbit, onmiddellijk vervangen

Gebroken freesbit, onmiddellijk vervangenGebroken freesbit, onmiddellijk vervangen
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Freesbit - controleren - plaatsen/verwijderen

Afb.  Freesbit verwijderen

De staat van het freesbit moet meerdere malen per
dag worden gecontroleerd. Vervang een freesbit
onmiddellijk als er tekenen van slijtage of
beschadiging zichtbaar zijn.

Een beschadigd of versleten freesbit vervangen:

Plaats een drevel in de opening aan de achterzijde
van de bithouder en sla het bit er met een hamer uit.

Reinig de openingen en contactoppervlakken alvorens
nieuwe bits te plaatsen!

Afb.  Freesbit plaatsen

Een nieuw freesbit plaatsen:

- Sla het nieuwe freesbit met een hamer in de
bithouder.

Gebruik een hamer van koper, messing of
kunststof!
 Met een stalen hamer kunt u de top van de
freestand beschadigen!

Gebruik een hamer van koper, messing of
kunststof!
 Met een stalen hamer kunt u de top van de
freestand beschadigen!

Controleer na het plaatsen of de freesbits kunnen
draaien en niet vastzitten. Zo slijten ze minder snel.
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Bithouder - controleren/vervangen

Afb.  Defecte bithouder

Bithouders hoeven alleen te worden vervangen als ze
defect zijn.

- Verwijder de defecte houder. Reinig het
contactoppervlak zorgvuldig.

- Plaats de nieuwe houder, inclusief bit, op de rol en
las deze vast.

Controleer of de top van het bit zich in dezelfde positie
bevindt als voorheen.

Afb.  Positie nieuwe tandhouder
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Bediening

Voor het starten
Controles voor de start

Alvorens de dieselmotor te starten:

• Vergeet niet om het dagelijkse onderhoud uit te voeren.
Zie de onderhoudsinstructies.

• Loop rondom de machine en controleer deze op zichtbare
schade en lekkage.

• Controleer de veiligheids- en beschermingsinrichtingen.

Afb.  Accu-isolator

Hoofdschakelaar - Inschakelen
Vergeet niet om het dagelijks onderhoud uit te voeren.
Raadpleeg de onderhoudsinstructies.

De accu-isolator bevindt zich onder de
chauffeursstoel. Zet de sleutel in de positie Aan. De
frees wordt nu voorzien van stroom.

1

2

3
4

Afb. Chauffeursstoel
1. Vergrendelhendel - instelling lengte
2. Vergrendelschroef - zijdelingse
instelling
3. Instelling gewicht
4. Instelling rugleuning

Chauffeursstoel - instellen
Stel de chauffeursstoel zo in dat de zithouding
comfortabel is en de bedieningsorganen gemakkelijk
bereikbaar zijn.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden.

 - Lengtebijstelling (1)

 - Zijdelingse instelling (2)

 - Instelling gewicht (3)

 - Instelling rugleuning (4)
Controleer altijd eerst of de stoel
vergrendeld is, alvorens u begint te
rijden.

Controleer altijd eerst of de stoel
vergrendeld is, alvorens u begint te
rijden.
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Bedieningseenheid, ergonomisch
bedieningspaneel - instellen

1

21

Afb.  Bedieningsplatform
 1. Paneel omhoog verplaatsen
 2. Paneel zijwaarts verplaatsen

Het ergonomische paneel kan verticaal en horizontaal
worden ingesteld.

Om het paneel hoger te zetten, draait u de
vergrendelschroeven (1) op de standaard los, tilt u de
standaard op tot de gewenste hoogte en draait u de
schroeven weer vast. Om het paneel zijwaarts te
verplaatsen, draait u de vergrendelschroef (2) op het
paneel los, schuift u het paneel opzij tot de gewenste
hoogte en draait u de schroef weer vast.

Raadpleeg het gedeelte over de stoel voor informatie
over het instellen van de stoel.

Pas alle instellingen aan als de machine stationair
loopt.
Pas alle instellingen aan als de machine stationair
loopt.

Afb.  Voorbeeld van
vandalismebeveiliging

De vandalismebeveiliging ontgrendelen

Ontgrendel voor het starten de vandalismebeveiliging
op de panelen en klap ze op.
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Instrumenten en lampen controleren

1

2

3 4 5 Zet de schakelaar (1) in stand 1 en controleer of de
waarschuwingslampjes voor de motor (2) aan gaan.

Controleer of het roterende waarschuwingslicht (3), de
verlichting (4) en de waarschuwingsknipperlichten (5)
werken.

Afb.  Dialoogvenster 04
1. Werkuren, display

1
De werkuren controleren

Controleer het aantal werkuren (1) om te zien of er
aanvullend onderhoud nodig is.

Zicht
Voordat u start, moet u controleren of het zich vooruit
en achteruit niet wordt verhinderd.
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Dak instellen (optie)

3

1

2

Afb.  Dak
 1. Hendel voor zijdelingse verplaatsing
 2. Hendel voor hoger/lager zetten van dak

Het dak kan verticaal en horizontaal worden ingesteld.

U kunt het dak opzij verplaatsen door de hendel (1) vrij
te zetten, het dak naar de gewenste plaats te schuiven
en de vergrendeling vast te zetten.

Het dak kan voor transportdoeleinden omlaag worden
gebracht.

Dit doet u door het dak met hendel 1 in de
rechterstand te vergrendelen en het vervolgens met
hendel 2 te laten zakken. Trek aan de hendel om het
dak terug omhoog te brengen.

Pas bij het op- en neerklappen van het dak op voor
beklemming. Zet het omhoog of omlaag gebrachte
dak altijd handmatig vast met de
veiligheidsvergrendeling (3).

Pas bij het op- en neerklappen van het dak op voor
beklemming. Zet het omhoog of omlaag gebrachte
dak altijd handmatig vast met de
veiligheidsvergrendeling (3).
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1

Afb. Ergonomisch paneel
 1. Vooruit-/achteruithendel
2. Hoogte-instelling

Afb. Rechterkant bedieningspaneel
3. Freesrolaandrijving
4. Contactslot

3

2

4

Starten

De motor starten
Zorg dat de noodrem niet ingeschakeld is.

Zet de vooruit-/achteruithendel (1) in de neutrale
stand. Hierbij moet de hoogte-instelling (2) in de
middelste stand staan en de freesrolaandrijving (3) in
stand 0.

 Als de hendel in een andere stand staat, kan de
dieselmotor niet worden gestart.

Zet de contactschakelaar (4) in stand 2 om de motor
te starten. Laat de schakelaar los zodra de motor start.

Laat de startmotor niet te lang draaien (max. 30
seconden). Als de motor niet start, wacht u een
minuut en probeert u het opnieuw.

Laat de startmotor niet te lang draaien (max. 30
seconden). Als de motor niet start, wacht u een
minuut en probeert u het opnieuw.

Laat de motor gedurende een paar minuten zonder
lading stationair warmdraaien, of iets langer als de
luchttemperatuur lager is dan +10°C (50°F). De
freesrol moet hierbij zijn ingeschakeld.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer
u de motor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor
koolmonoxidevergiftiging.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer
u de motor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor
koolmonoxidevergiftiging.

Wanneer u een koude machine start en met een
koude machine rijdt (met koude hydraulische olie),
is de remweg langer dan wanneer de olie zijn
normale werktemperatuur heeft bereikt.

Wanneer u een koude machine start en met een
koude machine rijdt (met koude hydraulische olie),
is de remweg langer dan wanneer de olie zijn
normale werktemperatuur heeft bereikt.
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Afb.  Plaatsing

Rijden

Plaatsen
Hoogte machine

Rijden met de machine

1

Afb. Bedieningspaneel
1. Nivelleren (machine omhoog/omlaag)

De machine mag onder geen beding vanaf de
grond worden bediend. De chauffeur moet altijd op
het platform staan of op de chauffeursstoel zitten
wanneer de machine in bedrijf is.

De machine mag onder geen beding vanaf de
grond worden bediend. De chauffeur moet altijd op
het platform staan of op de chauffeursstoel zitten
wanneer de machine in bedrijf is.

Breng de machine (1) omhoog zodat de freesrol
vrijkomt van de grond (ca. 20 cm). Controleer of de
besturing werkt door het stuur één keer naar rechts en
één keer naar links te draaien, wanneer de frees
stilstaat.

Controleer of het werkgebied voor en achter de
frees vrij is.
Controleer of het werkgebied voor en achter de
frees vrij is.
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Afb.  Ergonomisch paneel
3. Versnellingsschakelaar
4. Vooruit-/achteruithendel
7. Bedieningshendel,
transportband

7

3

4

- Zet de versnellingsschakelaar (3) in de
transportstand om de machine op transportsnelheid te
laten bewegen.

= Transportversnelling= Transportversnelling

= Werkversnelling= Werkversnelling

Gebruik de transportversnelling alleen als u met
de machine op een vlak oppervlak rijdt.
Gebruik de transportversnelling alleen als u met
de machine op een vlak oppervlak rijdt.

Afb.  Bedieningspaneel, rechterkant
 5. Snelheidsinstelling
6. Snelheidsregelaar dieselmotor

6

5

- Zet de snelheidsregelaar voor de motor (6) op vol
vermogen.

- U kunt de snelheid aanpassen met de knop
'Snelheidsinstelling' (5).

- Duw de vooruit-/achteruithendel (4) voorzichtig naar
voren of achteren, afhankelijk van de gewenste
rijrichting. Om de hendel uit de neutrale stand te
halen, moet de veiligheidsvergrendeling op de
hendelknop worden uitgetrokken.
Hoe verder van de neutrale stand, hoe hoger de
snelheid.

- Bestuur indien nodig de transportband met de
bedieningshendel (7).

De snelheid moet altijd worden geregeld met de
vooruit/achteruit-hendel en nooit met het toerental
van de motor.

De snelheid moet altijd worden geregeld met de
vooruit/achteruit-hendel en nooit met het toerental
van de motor.

Afb.  Paneel  1. Waarschuwingslampje,
luchtfilter

1

Controleer tijdens het rijden of de meters normale
waarden aangeven. In geval van abnormale waarden
dient u de frees en de motor onmiddellijk stop te
zetten. Controleer en verhelp eventuele defecten,
raadpleeg ook het hoofdstuk over onderhoud en de
motorhandleiding.

Als het waarschuwingslampje voor het luchtfilter
(1) tijdens het rijden (op volle snelheid) gaat
branden, moet het hoofdfilter gereinigd of
vervangen worden (zie onderhoudshandleiding).

Als het waarschuwingslampje voor het luchtfilter
(1) tijdens het rijden (op volle snelheid) gaat
branden, moet het hoofdfilter gereinigd of
vervangen worden (zie onderhoudshandleiding).
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Rijden op moeilijke oppervlakken

Aandrijfwielen

Afb.  Ergonomisch paneel
1 Versnellingsschakelaar 2. Stand
differentieelblokkering

2
1

In het geval dat de machine vast komt te zitten en de
wielen beginnen te spinnen, zet u de
versnellingsschakelaar (1) in de stand
'differentieelblokkering'.

Bij het verstellen van de versnellingsschakelaar
moet de bedieningshendel in de middelste stand
staan.

Bij het verstellen van de versnellingsschakelaar
moet de bedieningshendel in de middelste stand
staan.

Als de machine weer grip heeft, zet u de schakelaar
terug in de oorspronkelijke stand.

1

Afb. Draaipen chassispoot
 1. Pen

Draaipen chassispoot, standaard

De rechter chassispoot kan indien nodig worden
ingeklapt tegen de zijkant van de machine.

Bij het inklappen van de chassispoot moet
de chauffeursstoel zijn ingedrukt.
Bij het inklappen van de chassispoot moet
de chauffeursstoel zijn ingedrukt.

Laat de machine tot de grond zakken en til de
chassispoot in de opwaartse stand.

1. Trek de pen (1) uit en draai de chassispoot
handmatig naar de machine toe.

2. Zet de chassispoot vast en plaats de pen terug.
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Draaipen chassispoot, hydraulisch (optie)

1

Afb.  Draaipen chassispoot
 1. Pen

De rechter chassispoot kan indien nodig worden
ingeklapt tegen de zijkant van de machine.

Bij het inklappen van de chassispoot moet
de chauffeursstoel zijn ingedrukt.
Bij het inklappen van de chassispoot moet
de chauffeursstoel zijn ingedrukt.

Laat de machine tot de grond zakken en til de
chassispoot in de opwaartse stand.

1. Trek de pen (1) uit en draai de chassispoot met de
knop (2) op het bedieningspaneel naar de machine toe.

2. Zet de chassispoot vast en plaats de pen terug.

2

Afb.  Bedieningspaneel, rechterkant
2. Knop, hydraulische chassispoot

Wijzer

1

Afb.  Wijzer
1. Stelschroef, vleugelmoeren

Op het frame van het voertuig bevindt zich een wijzer.
In de uitgetrokken stand helpt deze de chauffeur
tijdens het frezen te manoeuvreren.
De lengte en diepte van de wijzer worden ingesteld
met vleugelmoeren (1).
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Frezen/nivelleren

Indicator freesdiepte, instellen

1

2

Afb.  Indicator freesdiepte
 1. Bevestigingsschroef
 2. Indicator

Op elke chassispoot bevindt zich een instelbare
indicator voor de freesdiepte.

De indicator op de rechter chassispoot is voorzien van
een schaal voor de stand van beide zijden:
- Chassispoot uitgeklapt.
- Chassispoot ingeklapt.

Stel de gewenste waarde voor de indicator in door de
bevestigingsschroef (1) vrij te zetten en de indicator
(2) bij te stellen. Draai de bevestigingsschroef goed
vast.

Reset de machine nooit voordat individuele
afstelling kan worden uitgevoerd!
Reset de machine nooit voordat individuele
afstelling kan worden uitgevoerd!

De slaglengte voor elke chassispoot wordt in
centimeters en inches aangegeven.
De slaglengte voor elke chassispoot wordt in
centimeters en inches aangegeven.

Indicatie freesrand

1

Afb.  Markering freesrand

Onder de vloer bij de chauffeursstoel bevindt zich een
markering die de rechter freesrand van de machine
aangeeft.
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Waterpas

1

2

Afb.  Waterpas
 1. Schaal
 2. Stelschroef

Op het bedieningsplatform bevindt zich een waterpas
die de zijdelingse hoek van de machine aangeeft.

De markering (1) geeft de hoek op de schaal aan.
De waterpas kan worden bijgesteld met de stelschroef
(2).

Manometer, vrijzetdruk egaliseerblad

1

Afb.  Manometer, vrijzetdruk
egaliseerblad

De drukregelaar geeft de ingestelde vrijzetdruk op het
egaliseerblad aan.
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Afb.  Bedieningspaneel
4. Snelheidsregelaar, dieselmotor
5. Freesrolaandrijving
6. Waterpomp
7. Snelheidsinstelling
8. Standenschakelaar, egaliseerblad
9. Standenschakelaar, zijblad
10. Standenschakelaar, transportband

10 7 46

1

2

958

Afb.  Ergonomisch paneel
1. Chassispoot, links
2. Chassispoot, rechts
3. Versnellingsschakelaar

3

Voorbereiding op freeswerkzaamheden
Controleer alvorens met freeswerkzaamheden te
beginnen of alle hydraulische functies op de
machine ingeschakeld zijn!

Controleer alvorens met freeswerkzaamheden te
beginnen of alle hydraulische functies op de
machine ingeschakeld zijn!

Begin niet met frezen als er een
waarschuwingslampje in het display brandt!
Controleer het oliepeil en zorg dat het
hydraulische filter schoon is.

Begin niet met frezen als er een
waarschuwingslampje in het display brandt!
Controleer het oliepeil en zorg dat het
hydraulische filter schoon is.

Indien het egaliseerblad omhoog staat en sensor
B9 is geactiveerd, kan de frees niet in de stand
vooruit of achteruit worden gezet en kan de
koppeling voor de freesrol niet worden bediend.

Indien het egaliseerblad omhoog staat en sensor
B9 is geactiveerd, kan de frees niet in de stand
vooruit of achteruit worden gezet en kan de
koppeling voor de freesrol niet worden bediend.

- Laat de machine met behulp van de twee
schakelaars 'chassispoot, rechts en links' (1, 2)
zakken totdat de freesrol licht over de grond schraapt.

- Reset de indicatoren voor de freesdiepte aan beide
zijden.

Schakel de volgende functies op het ergonomische
paneel en het bedieningspaneel in:

- Zet de versnellingsschakelaar (3) in de werkstand
(schildpad).

- Zet de snelheidsregelaar voor de motor (4) op
minimaal vermogen.

- Zet de freesrolaandrijving (5) in de stand AAN.

- Zet de snelheidsregelaar voor de motor (4) op vol
vermogen.

- Zet de waterpomp (6) in de stand AUTO of 1.

- Zet de snelheidsschakelaar (7) op de gewenste
snelheid.

- Zet de standenschakelaar voor het egaliseerblad (8)
in de stand Zweven.

- Zet de standenschakelaar voor het voorblad (9) in de
stand Zweven.

- Zet de standenschakelaar voor de transportband (10)
in de stand AUTO of 1. Alleen van toepassing bij
gebruik van transportband.
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Frezen zonder automatische nivellering

Afb.  Ergonomisch paneel
1. Chassispoot, links
2. Chassispoot, rechts
3. Versnellingsschakelaar
5. Bedieningshendel, transportband

5

3

2

1

Afb.  Linkerkant, bedieningspaneel
4. Snelheidsinstelling, transportband

4

Zodra alle voorbereidingen zijn uitgevoerd, kunnen de
freeswerkzaamheden worden gestart met de stationair
draaiende machine:

- Laat de machine voorzichtig zakken tot de gewenste
freesdiepte (1, 2). De freesdiepte wordt weergegeven
op de betreffende indicatoren.

- Verplaats de machine door de bedieningshendel (3)
uit de neutrale stand te halen.

- Stel de snelheid van de transportband indien nodig
bij met de snelheidsregelaar (4).

- Bestuur indien nodig de transportband met de
bedieningshendel (5)

Het sprinklersysteem en de automatische functies
van de transportband worden ingeschakeld als de
bedieningshendel wordt geactiveerd.

Het sprinklersysteem en de automatische functies
van de transportband worden ingeschakeld als de
bedieningshendel wordt geactiveerd.

Als het egaliseerblad tijdens het frezen wordt
opgetild en sensor B10 activeert, stopt de freesrol
automatisch zodra de machine in de achteruit
wordt gezet.

Als het egaliseerblad tijdens het frezen wordt
opgetild en sensor B10 activeert, stopt de freesrol
automatisch zodra de machine in de achteruit
wordt gezet.

Frezen met automatische nivellering (optie)

Afb.  Automatisch nivelleersysteem Easy
Level (optie)

Het nivelleersysteem 'Easy Level' van Dynapac biedt
een automatisch beheer van de freesrol in verticale
richting. De bediening voor dit optionele systeem
wordt beschreven in een aparte handleiding voor het
nivelleersysteem.
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7

Afb.  Bedieningspaneel
2. Automatische stand
7. Freesrolaandrijving
8. Waterpomp
9. Standenschakelaar, transportband

289

1

6

10

Afb.  Ergonomisch paneel
1. Bedieningshendel
5. Chassispoot, links
6. Chassispoot, rechts
10. Versnellingsschakelaar
11. Snelheidsregelaar, motor

11

5

Stoppen met frezen
- Zet de machine stil en zet de bedieningshendel (1) in
de neutrale stand.

- Als u gebruik hebt gemaakt van automatische
nivellering, schakelt u deze functie uit door de
schakelaar voor automatische stand (2) in de stand 0
te zetten.

- Breng de machine met behulp van de schakelaars
voor de linker (5) en rechter chassispoot (6) omhoog
totdat deze ver genoeg van de grond is verwijderd.

- Laat de freesrolaandrijving (7), waterpomp (8) en
transportband (9) een paar seconden draaien en
schakel ze dan uit.

Wegrijden:

- Zet de versnellingsschakelaar (10) in de
transportstand.

Rijd vooruit met de machine door de bedieningshendel
(1) langzaam naar voren te bewegen.
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Instructies voor frezen

Afb.  Freesstand

Freesstand
Machine omlaag - Freesrol omlaag

De freesdiepte resetten

Afb.  Resetten

De freesrol wordt bij een lage rotatiesnelheid bediend.
Laat de rol zakken totdat de tanden over de hele
breedte van de rol over de grond schrapen.
Reset de schaal voor de freesdiepte.

Doe dit zowel op ingetrokken als uitgetrokken
chassispoten en altijd op een horizontale
ondergrond zonder helling.

Doe dit zowel op ingetrokken als uitgetrokken
chassispoten en altijd op een horizontale
ondergrond zonder helling.
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Oppervlakte frezen

Afb.  Oppervlakte frezen

Met uitgetrokken rechter chassispoot:

De rechter chassispoot wordt in de al gefreesde en
gereinigde eerste baan geplaatst.

Diepte-instelling:
- rechts = 0
- links = gewenste freesdiepte

Met ingetrokken rechter chassispoot:

De rechter chassispoot steekt voor de freesrol uit als
er nog geen baan gefreesd is.

Diepte-instelling:
links en rechts dezelfde freesdiepte.

Frezen aan de rand van de weg of bij bermen

Afb.  Frezen aan de rand van de weg of
bij bermen

Diepte-instelling:
- links - gewenste freesdiepte
- rechts - gewenste freesdiepte + bermhoogte,
eventueel met frees horizontaal.

Bij het aannemen van de freesstand moet de
frees altijd in de horizontale stand staan!
Bij het aannemen van de freesstand moet de
frees altijd in de horizontale stand staan!
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Frezen langs trottoirranden met uitgetrokken
chassispoot

Afb.  Frezen langs trottoirranden met
uitgetrokken chassispoot

Voordelen:
- Zeer nauwkeurig frezen
- Nauwkeurig freesoppervlak
- Rechtstreeks naar trottoirrand frezen mogelijk

Nadelen:
- In sommige omstandigheden is het niet mogelijk de
benodigde freesdiepte te verkrijgen

Frezen langs trottoirranden met ingetrokken
chassispoot

Afb.  Frezen langs trottoirranden met
ingetrokken chassispoot

Voordelen:
- Max. freesdiepte bereikbaar
- Rechtstreeks naar trottoirrand frezen mogelijk

Nadelen:
- Minder nauwkeurig frezen
Machine is zeer gevoelig voor onregelmatigheden
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1

Afb.  Ergonomisch paneel
 1. Vooruit-/achteruithendel

Remmen

Normaal remmen
Normaal gesproken wordt de bedieningshendel (1)
gebruikt om te remmen. De hydrostatische transmissie
remt de machine af wanneer de hendel naar de
neutrale stand wordt geduwd.

Parkeerrem
Als de bedieningshendel (1) in de neutrale stand wordt
gezet, stopt de machine en wordt de parkeerrem
ingeschakeld (lamellenrem in de achterste motor).

2

Afb.  Bedieningspaneel
2. Contactslot

Secundaire rem
Zet de contactschakelaar (2) in stand 0. De
dieselmotor wordt gestopt, de hydrostatische
transmissie remt de machine af en de lamellenrem
in de voorste motor wordt ingeschakeld.

Zet de contactschakelaar (2) in stand 0. De
dieselmotor wordt gestopt, de hydrostatische
transmissie remt de machine af en de lamellenrem
in de voorste motor wordt ingeschakeld.

Draai de contactschakelaar in stand 'II' om de
dieselmotor te starten.

Noodrem gebruiken

23

Afb.  Bedieningspaneel
2. Contactslot
3. Noodrem

Druk voor een noodstop de noodrem (3) in, houd
het stuur stevig vast en wees voorbereid op
bruusk stoppen. De motor stopt. 

Druk voor een noodstop de noodrem (3) in, houd
het stuur stevig vast en wees voorbereid op
bruusk stoppen. De motor stopt. 

Als de noodrem wordt bediend, wordt de dieselmotor
gestopt, remt de hydrostatische transmissie de
machine af en wordt de lamellenrem in de voorste
motor ingeschakeld.

Draai na een noodstop de contactsleutel (2) in stand
'II' om de dieselmotor te starten.
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Parkeren

Afb.  Display, werkuren

1

Parkeren/uitschakelen
Parkeer de machine altijd op een zo vlak mogelijke
ondergrond.

Laat de machine zakken totdat de freesrol bijna de
grond raakt. De zijbladen en het egaliseerblad moeten
de grond raken.

Afb.  Rechterkant, bedieningspaneel
2. Contactslot

2

Alvorens de machine te verlaten:

- Lees het aantal werkuren (1) af en controleer of er
onderhoud nodig is voordat u de machine uitschakelt.

- Schakel de motor uit en verwijder de contactsleutel.
(2) Sluit en vergrendel de vandalismebeveiliging.

Afb.  Accu-isolator

Hoofdschakelaar
Schakel na afloop van de werkzaamheden de
accu-isolator uit en verwijder de sleutel.

Dit voorkomt dat de accu wordt ontladen en dat
onbevoegden de machine kunnen starten en ermee
kunnen rijden. Vergrendel de onderhoudsdeuren en
kappen.
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De transportband demonteren

Afb.  Bedieningspaneel + ergonomisch
paneel
1. Standenschakelaar, transportband
2. Freesrolaandrijving
3. Bedieningshendel, transportband

1 2

3
De transportband moet op een zo vlak mogelijke
ondergrond worden geplaatst.

Voor het demonteren van de transportband
moeten de standenschakelaar voor de
transportband (1) en de freesrolaandrijving (2)
worden uitgeschakeld (stand 0)!

Voor het demonteren van de transportband
moeten de standenschakelaar voor de
transportband (1) en de freesrolaandrijving (2)
worden uitgeschakeld (stand 0)!

- Laat met behulp van de bedieningshendel (3) de
transportband zakken totdat de steunpoot (4) kan
worden ingeklapt en laat de band vervolgens tot de
grond zakken.

- Haal het staaldraad (6) los van het frame van de
machine.

- Haal de vier snapkoppelingen (7) los van de
hydraulische circuits en plaats de beschermkappen.
Sluit de stroomtoevoer af.

- Open de beveiliging (8) op de zwenkarm en rijd de
machine weg van de transportband.

Afb.  Transportband omlaag

Afb.  Transportband gedemonteerd

4

6

7

8

De machine reinigen

Aan het eind van de dag moet de machine met water
worden gereinigd. Verwijder alle freesresten.
Smeer na het reinigen alle lagers en de steunpoot.
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Controleer of de zijbladen, het voorblad en het
egaliseerblad goed vastzitten en zonder vast te lopen
in hun baan schuiven. Reinig de banen dagelijks.

Spuit geen water rechtstreeks op lagers en
elektronische onderdelen!
Spuit geen water rechtstreeks op lagers en
elektronische onderdelen!
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Parkeren voor langere tijd

Wanneer u de wals langer dan een maand
opbergt, moet u de volgende instructies volgen.
Wanneer u de wals langer dan een maand
opbergt, moet u de volgende instructies volgen.

Volg de onderstaande met een * gemarkeerde
instructies alvorens de frees opnieuw te gebruiken.

Reinig de machine en werk de verflaag bij om
roestvorming te voorkomen.

Behandel blootliggende onderdelen met een
antiroestmiddel, smeer de machine grondig en breng
vet aan op ongeverfde oppervlakken.

Accu
* Verwijder de accu een keer per maand uit de
machine, reinig en smeer de kabelaansluitpunten en
laad de accu bij. Verder is de accu onderhoudsvrij.

Motor
* Raadpleeg het motorhandboek van de producent.

Sproeisysteem
* Laat alle water uit de watertank en de slangen lopen.
Laat de filterbehuizing en de waterpomp leeglopen.
Verwijder alle spuitmonden van de sprinkler.

Zie de gedeelten over onderhoud in 'Sproeisysteem -
aftappen'.

Motorruimte, zeil
* Klap de instrumentenbeschermplaat over de
stuurkolom.

* Bedek de hele frees met een zeil. Er moet ruimte
blijven tussen het zeil en de grond.

* Zet de frees indien mogelijk binnen en bij voorkeur in
een ruimte met een gelijkmatige temperatuur.

 Als de machine gedurende 6 maanden tot een jaar
stilstaat, moeten ook de volgende instructies worden
gevolgd:

* Tap alle motorolie af en vul de dieselmotor met
goedgekeurde 'overwinterolie'.
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Diversen

Heffen

De frees optillen
Toegestaan
tilgewicht: zie
hijsplaatje op frees

Afb.  Machine klaar om te worden
opgetild, zijaanzicht

90°90°

De machine is voorzien van vier hijspunten waarmee
deze kan worden opgetild.

Het tillen gebeurt met een hijsjuk, zodanig dat de
kettingen/lijnen verticaal worden gehouden.

De transportband moet voor het optillen worden
gedemonteerd.

Afb.  Machine klaar om te
worden opgetild, vooraanzicht

90°90°

De rechter chassispoot moet worden ingeklapt
en met de pen worden vergrendeld.
De rechter chassispoot moet worden ingeklapt
en met de pen worden vergrendeld.

Het tilgewicht van de machine wordt weergegeven
op het hijsplaatje rechts op het voorframe en links
aan de achterkant.

Het tilgewicht van de machine wordt weergegeven
op het hijsplaatje rechts op het voorframe en links
aan de achterkant.

Hijsinrichtingen zoals kettingen, stalen kabels,
riemen en haken moeten de juiste afmetingen
hebben en gebruikt worden conform de geldende
veiligheidsvoorschriften voor hijsapparatuur.

Hijsinrichtingen zoals kettingen, stalen kabels,
riemen en haken moeten de juiste afmetingen
hebben en gebruikt worden conform de geldende
veiligheidsvoorschriften voor hijsapparatuur.

Ga nooit onder of in de buurt van een omhoog
gehesen machine staan! Zorg ervoor dat de haken
van de hijsinrichting veilig bevestigd zijn.

Ga nooit onder of in de buurt van een omhoog
gehesen machine staan! Zorg ervoor dat de haken
van de hijsinrichting veilig bevestigd zijn.

De machine moet bij het hijsen horizontaal blijven!De machine moet bij het hijsen horizontaal blijven!
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1
2

3

Afb.  Klep remontkoppeling
1. Borgmoer
2. Stopschroef
3. Pomphendel

Slepen/bergen
De frees kan op de volgende manieren maximaal 300
meter worden verplaatst.

De remmen en pomp ontkoppelen
Blokkeer de wielen zodat de frees niet kan
bewegen. Als de remmen hydraulisch worden
ontkoppeld, kan de machine gaan rollen.

Blokkeer de wielen zodat de frees niet kan
bewegen. Als de remmen hydraulisch worden
ontkoppeld, kan de machine gaan rollen.

De hendel waarmee de remmen worden ontkoppeld,
bevindt zich aan de linkerkant van de machine.

- Draai de borgmoer (1) op de handpomp los en draai
de stopschroef (2) er zo ver mogelijk in. Zet de
borgmoer vast.

Pomp met de hendel (3) tot de remmen zijn
ontkoppeld.

De remmen worden ontkoppeld met een druk van
30 bar.
De remmen worden ontkoppeld met een druk van
30 bar.

Om het aandrijfsysteem tijdens het slepen te
ontkoppelen, moet de klep (4) achter de tankdop
worden geopend:

Sleepstand: klep open (in lengterichting) Werkstand:
klep gesloten (zie afb. 4)

Rem terugzetten: Verwijder de borgmoer en draai de
stopschroef een paar slagen los. Zet de borgmoer
vast. Zet de klep in de werkstand.

4

Afb.  4. Kogelklep - gesloten
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De frees slepen
Tijdens het slepen moet de frees op de motor
worden geremd; de frees heeft immers geen eigen
remvermogen meer.

Tijdens het slepen moet de frees op de motor
worden geremd; de frees heeft immers geen eigen
remvermogen meer.

De frees moet langzaam (max. 3 km/u) en
uitsluitend een korte afstand (max. 300 m)
gesleept worden.

De frees moet langzaam (max. 3 km/u) en
uitsluitend een korte afstand (max. 300 m)
gesleept worden.

Bij het slepen van een machine moet de
sleepinrichting zijn aangesloten op beide hijsgaten.

Slepen/bergen via slechts één hijsgat is
verboden!
Slepen/bergen via slechts één hijsgat is
verboden!

De sleepbelasting mag maximaal 4 ton per hijsgat
bedragen.
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Transport

Machine voorbereid op transport

Afb.1 Machine op oplegger geplaatst

Voor het optillen en verplaatsen van de machine
moet de rechter chassispoot worden uitgeklapt en
vergrendeld; volg de instructies in de betreffende
hoofdstukken.

Voor het optillen en verplaatsen van de machine
moet de rechter chassispoot worden uitgeklapt en
vergrendeld; volg de instructies in de betreffende
hoofdstukken.

De machine moet altijd achteruit de oplader op worden
gereden, zodat de achterkant in de rijrichting van het
transportvoertuig wijst (afb.1).

De machine parkeren en vastzetten:

De stuurhoek van de voorwielen moet nul zijn. De
rechter chassispoot moet in uitgetrokken stand zijn
vergrendeld.

- Laat de machine zakken totdat de freesrol zich net
boven de grond (ca. 5 cm) bevindt, of, als gebruik
wordt gemaakt van houten steunen, totdat de rol hier
licht tegenaan rust.

- Laat het dak zakken tot de laagste stand.
Uitstekende bedieningselementen moeten worden
ingetrokken of verwijderd.

- Indien de transportband is geïnstalleerd, plaatst u
deze op de steun zoals in afb. 1 en zet u deze ook
apart vast, naast de in afb. 2 en 3 (volgende pagina)
getoonde spanpunten.

- Schakel de motor uit.

- Zet de machine goed vast overeenkomstig het
geldende bevestigingscertificaat en de geldende
voorschriften voor het desbetreffende land.
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Zorg dat het spanmateriaal, bijv. kettingen,
blokken en bevestigingen, in het transportvoertuig
goedgekeurd is en de juiste breukbelasting voor
de transportmethode heeft. De spanbanden
moeten gedurende het gehele transport op
spanning blijven.

Zorg dat het spanmateriaal, bijv. kettingen,
blokken en bevestigingen, in het transportvoertuig
goedgekeurd is en de juiste breukbelasting voor
de transportmethode heeft. De spanbanden
moeten gedurende het gehele transport op
spanning blijven.

Afb. 2. Spanpunten, 4 x

Afb. 3. Zijaanzicht, spanpunten
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Rij-instructies - Samenvatting

8. Volg de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN in het Veiligheidshandboek.8. Volg de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN in het Veiligheidshandboek.

2. Vergewis u ervan dat alle instructies van het ONDERHOUDSHANDBOEK gevolgd
worden.

2. Vergewis u ervan dat alle instructies van het ONDERHOUDSHANDBOEK gevolgd
worden.

3. Zet de accuhoofdschakelaar in de stand AAN.3. Zet de accuhoofdschakelaar in de stand AAN.

9. Alle schakelaars moeten in de stand 0 staan en de vooruit-/achteruithendel moet in
de neutrale stand staan.

9. Alle schakelaars moeten in de stand 0 staan en de vooruit-/achteruithendel moet in
de neutrale stand staan.

5. Start de dieselmotor en laat hem warm draaien.5. Start de dieselmotor en laat hem warm draaien.

6. Zet de versnellingsschakelaar in de gewenste stand.6. Zet de versnellingsschakelaar in de gewenste stand.

7. Zet de toerentalhendel in de gewenste stand.7. Zet de toerentalhendel in de gewenste stand.

8. Zet de snelheid in de gewenste stand.8. Zet de snelheid in de gewenste stand.

9. De freesrol moet zich minimaal 10 cm boven de grond bevinden. Breng de
machine indien nodig omhoog.

9. De freesrol moet zich minimaal 10 cm boven de grond bevinden. Breng de
machine indien nodig omhoog.

10. Verrijd de frees. Bedien de vooruit-/achteruithendel voorzichtig.10. Verrijd de frees. Bedien de vooruit-/achteruithendel voorzichtig.

11. Controleer de remmen. Vergeet niet dat de remweg langer is wanneer de
hydraulische olie koud is.

11. Controleer de remmen. Vergeet niet dat de remweg langer is wanneer de
hydraulische olie koud is.

12. IN EEN NOODGEVAL:
- Druk op de noodrem.
- Houd het stuur stevig vast.
- Bereid u voor op bruusk stoppen.

12. IN EEN NOODGEVAL:
- Druk op de noodrem.
- Houd het stuur stevig vast.
- Bereid u voor op bruusk stoppen.

13. Bij parkeren:
-Zet de vooruit-/achteruithendel in de neutrale stand.
Blokkeer de wielen.

13. Bij parkeren:
-Zet de vooruit-/achteruithendel in de neutrale stand.
Blokkeer de wielen.

14. Bij heffen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.14. Bij heffen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.

15. Bij slepen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.15. Bij slepen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.

16. Bij transport: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.16. Bij transport: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.

17. Bij bergen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.17. Bij bergen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
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Preventief onderhoud

Voor een correcte werking en de laagst mogelijke
bedieningskosten moet de machine goed worden
onderhouden.

In het gedeelte Onderhoud vindt u een overzicht van
het periodieke onderhoud dat de machine nodig heeft.

In de aanbevolen onderhoudsintervals wordt
uitgegaan van gebruik in een normale omgeving en bij
normale werkomstandigheden.

Controle bij aanname en levering
De machine wordt getest en bijgesteld voordat deze
de fabriek verlaat.

Bij aankomst, alvorens de machine over te dragen aan
de klant, moet een leveringscontrole worden
uitgevoerd aan de hand van de checklist in het
garantiedocument.

Eventuele transportschade moet onmiddellijk worden
gemeld aan het transportbedrijf.

Garantie
De garantie is alleen geldig als de aangegeven
leveringscontrole en de aparte servicecontrole zijn
uitgevoerd zoals beschreven in het garantiedocument
en als de machine voor garantie is geregistreerd.

De garantie is niet geldig indien schade is veroorzaakt
door onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik van de
machine, het gebruik van andere dan de in de
handleiding aangegeven smeermiddelen en
hydraulische oliën, of indien andere aanpassingen zijn
gemaakt zonder de vereiste autorisatie.
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Onderhoud - Smeermiddelen en
symbolen

DYNAPACDYNAPAC
MOTOROLIE Luchttemperatuur -15°C -

+50°C (5°F-122°F)
Shell Rimula R4 L
10W-40, API CH-4 of
gelijkwaardig.

MOTOROLIE Luchttemperatuur -15°C -
+50°C (5°F-122°F)

Shell Rimula R4 L
10W-40, API CH-4 of
gelijkwaardig.

HYDRAULISCHE OLIE Luchttemperatuur -15°C -
+40°C (5°F-104°F)

Shell Tellus T68 of
gelijkwaardig.

HYDRAULISCHE OLIE Luchttemperatuur -15°C -
+40°C (5°F-104°F)

Shell Tellus T68 of
gelijkwaardig.

Luchttemperatuur meer dan
+40°C (104°F)

Shell Tellus T100 of
gelijkwaardig.

Luchttemperatuur meer dan
+40°C (104°F)

Shell Tellus T100 of
gelijkwaardig.

BIOLOGISCHE
HYDRAULISCHE
OLIE, PANOLIN

De machine kan af fabriek
gevuld zijn met biologisch
afbreekbare olie. Bij het
verversen / bijvullen moet u
hetzelfde olietype gebruiken.

PANOLIN HLP Synth 46
(www.panolin.com)

BIOLOGISCHE
HYDRAULISCHE
OLIE, PANOLIN

De machine kan af fabriek
gevuld zijn met biologisch
afbreekbare olie. Bij het
verversen / bijvullen moet u
hetzelfde olietype gebruiken.

PANOLIN HLP Synth 46
(www.panolin.com)

VET SKF LGHB2 (NLGI-klasse 2) of
gelijkwaardig voor de
knikbesturing.
Shell Retinax LX2 of
gelijkwaardig voor andere
smeerpunten.

ESSO UNIREX N3 of
gelijkwaardig.

Dynapac walsvet (0,4kg),
P/N 4812030095

VET SKF LGHB2 (NLGI-klasse 2) of
gelijkwaardig voor de
knikbesturing.
Shell Retinax LX2 of
gelijkwaardig voor andere
smeerpunten.

ESSO UNIREX N3 of
gelijkwaardig.

Dynapac walsvet (0,4kg),
P/N 4812030095

BRANDSTOF Zie motorhandleiding. - -BRANDSTOF Zie motorhandleiding. - -

TRANSMISSIE-OLIE
Versnellingsbakolie
220
(planeetoverbrenging)

Luchttemperatuur -15°C -
+40°C (5°F-104°F)

Optimol Optigear of
gelijkwaardig.

Dynapac walsolie 300,
P/N 4812030756 (5 liter),
P/N 4812030103 (20 liter),
P/N 4812031573 (209 liter)

TRANSMISSIE-OLIE
Versnellingsbakolie
220
(planeetoverbrenging)

Luchttemperatuur -15°C -
+40°C (5°F-104°F)

Optimol Optigear of
gelijkwaardig.

Dynapac walsolie 300,
P/N 4812030756 (5 liter),
P/N 4812030103 (20 liter),
P/N 4812031573 (209 liter)

TRANSMISSIE-OLIE
Versnellingsbakolie 90
(hoeksgewijze
planeetoverbrenging)
Alleen voor PL 500TD

Shell Spirax MB80TRANSMISSIE-OLIE
Versnellingsbakolie 90
(hoeksgewijze
planeetoverbrenging)
Alleen voor PL 500TD

Shell Spirax MB80

Luchttemperatuur 0°C (32°F) -
meer dan +40°C (104°F)

Shell Spirax AX
85W/140, API GL-5 of
gelijkwaardig.

Luchttemperatuur 0°C (32°F) -
meer dan +40°C (104°F)

Shell Spirax AX
85W/140, API GL-5 of
gelijkwaardig.

KOELVLOEISTOF Antivriesbescherming tot
ongeveer -37°C (-34,6°F)

Shell long-life 40 of
gelijkwaardig, (50/50
gemengd met water).

KOELVLOEISTOF Antivriesbescherming tot
ongeveer -37°C (-34,6°F)

Shell long-life 40 of
gelijkwaardig, (50/50
gemengd met water).

Gebruik altijd smeermiddel van een hoge
kwaliteit en in de aangegeven hoeveelheid. Te
veel vet of olie kan oververhitting veroorzaken,
resulterend in versnelde verslijting.

Gebruik altijd smeermiddel van een hoge
kwaliteit en in de aangegeven hoeveelheid. Te
veel vet of olie kan oververhitting veroorzaken,
resulterend in versnelde verslijting.

De volgende hydraulische oliën worden aanbevolen:

Fabrikant ISO viscositeitsklasse VG 46Fabrikant ISO viscositeitsklasse VG 46
Synthetische hydraulische olie, op esterbasis, HEESSynthetische hydraulische olie, op esterbasis, HEES
Panolin HLP SYNTH 46Panolin HLP SYNTH 46
Esso HE 46Esso HE 46
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Fabrikant ISO viscositeitsklasse VG 46Fabrikant ISO viscositeitsklasse VG 46
Hydraulische vloeistoffen op minerale basisHydraulische vloeistoffen op minerale basis
Shell Tellus Oil T68Shell Tellus Oil T68

VloeistofvolumesVloeistofvolumes
PL500TPL500T
Brandstoftank 250 l 66 galBrandstoftank 250 l 66 gal
Motorolie 9,5 l 10 qtsMotorolie 9,5 l 10 qts
Hydraulische tank 140 l 148 qtsHydraulische tank 140 l 148 qts
Watertank 500 l 132 galWatertank 500 l 132 gal
Planeetoverbrenging, aandrijfwiel 0,75 l / zijde 0,8 qts/zijdePlaneetoverbrenging, aandrijfwiel 0,75 l / zijde 0,8 qts/zijde
Koelvloeistof, motor 20 l 21 qtsKoelvloeistof, motor 20 l 21 qts

VloeistofvolumesVloeistofvolumes
PL500TDPL500TD
Brandstoftank 250 l 66 galBrandstoftank 250 l 66 gal
Motorolie 13 l 13,7 qtsMotorolie 13 l 13,7 qts
Hydraulische tank 140 l 148 qtsHydraulische tank 140 l 148 qts
Watertank 500 l 132 galWatertank 500 l 132 gal
Planeetoverbrenging, aandrijfwielen 0,75 l / zijde 0,8 qts/zijdePlaneetoverbrenging, aandrijfwielen 0,75 l / zijde 0,8 qts/zijde
Hoeksgewijze planeetoverbrenging,
freesrolaandrijving

6 l 6,3 qtsHoeksgewijze planeetoverbrenging,
freesrolaandrijving

6 l 6,3 qts

Koelvloeistof, motor 20 l 21 qtsKoelvloeistof, motor 20 l 21 qts
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Onderhoud - Onderhoudsschema

Service- en onderhoudpunten

Fig. Service- en onderhoudpunten

1, 3,
18, 19,
22, 23

2, 4, 6,
9, 10

21

7

8
5

11

12

13

14

15

16

17

20

24

1. Motorolie 9. Koelvloeistof 17. Transportband1. Motorolie 9. Koelvloeistof 17. Transportband
2. Oliefilter 10. Luchtfilter 18. Aandrijfriem, freesrol2. Oliefilter 10. Luchtfilter 18. Aandrijfriem, freesrol
3. Brandstoffilter 11. Bijvulpunt 19. Aandrijfriem, dieselmotor3. Brandstoffilter 11. Bijvulpunt 19. Aandrijfriem, dieselmotor
4. Hydraulisch filter 12. Egaliseerbladen 20. Accu4. Hydraulisch filter 12. Egaliseerbladen 20. Accu
5. Hydraulisch oliepeil 13. Watertank, bijvullen 21. Zijbladen5. Hydraulisch oliepeil 13. Watertank, bijvullen 21. Zijbladen
6. Hydraulische olie, bijvullen 14. Sprinklersysteem 22. Koppeling6. Hydraulische olie, bijvullen 14. Sprinklersysteem 22. Koppeling
7. Freesrol/behuizing 15. Walsversnelling 23. Aandrijfriem, pomp7. Freesrol/behuizing 15. Walsversnelling 23. Aandrijfriem, pomp
8. Hydraulische oliekoeler 16. Planeetoverbrenging 24. Chassispoot8. Hydraulische oliekoeler 16. Planeetoverbrenging 24. Chassispoot
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Algemeen
Periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd na het
aantal gespecificeerde werkuren. Gebruik de
dagelijkse, wekelijkse, etc. perioden waarin werkuren
niet kunnen worden gebruikt.

Verwijder voor het bijvullen, voor het
controleren van het olie- en brandstofpeil en
voor het smeren met vet of olie, altijd al het
externe vuil.

Verwijder voor het bijvullen, voor het
controleren van het olie- en brandstofpeil en
voor het smeren met vet of olie, altijd al het
externe vuil.

De instructies van de producent in het
motorhandboek zijn ook van toepassing.
De instructies van de producent in het
motorhandboek zijn ook van toepassing.

Waar zowel bedrijfsuren als tijdsintervallen
worden vermeld, dient het onderhoud te worden
uitgevoerd op het moment dat zich het eerst
voordoet.

Waar zowel bedrijfsuren als tijdsintervallen
worden vermeld, dient het onderhoud te worden
uitgevoerd op het moment dat zich het eerst
voordoet.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsintervallen van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsintervallen van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Na de EERSTE 10 werkuren
Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de
relevante hoofdstukken.

Pos.
in fig

Actie OpmerkingPos.
in fig

Actie Opmerking

23 Pompaandrijving - bandspanning afstellen Zie hoofdstuk
'Pompaandrijving -
bandspanning afstellen' (2000
uur)

23 Pompaandrijving - bandspanning afstellen Zie hoofdstuk
'Pompaandrijving -
bandspanning afstellen' (2000
uur)

24 Zijbladen, chassispoot afstellen Zie hoofdstuk 'Zijplaten,
chassispoot, controleren'
(2000 uur)

24 Zijbladen, chassispoot afstellen Zie hoofdstuk 'Zijplaten,
chassispoot, controleren'
(2000 uur)
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Om de 10 werkuren (dagelijks)
Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de
relevante hoofdstukken.

Pos.
in fig

Actie OpmerkingPos.
in fig

Actie Opmerking

Voordat u de machine voor de eerste keer start op
die dag
Voordat u de machine voor de eerste keer start op
die dag

1 Oliepeil in dieselmotor controleren Raadpleeg de
motorhandleiding

1 Oliepeil in dieselmotor controleren Raadpleeg de
motorhandleiding

5 Oliepeil van hydraulisch systeem controleren Indien nodig bijvullen5 Oliepeil van hydraulisch systeem controleren Indien nodig bijvullen
11 Brandstoftank vullen11 Brandstoftank vullen
4 Filterindicator hogedrukfilter controleren4 Filterindicator hogedrukfilter controleren
4 Filterindicator aanzuig- en retourfilter controleren4 Filterindicator aanzuig- en retourfilter controleren
13 Watertank vullen13 Watertank vullen
14 Controleer het sproeisysteem14 Controleer het sproeisysteem
14 Waterfilter controleren Indien nodig filter vervangen14 Waterfilter controleren Indien nodig filter vervangen
7 Staat van freesbit en bithouder controleren Indien nodig vervangen. Zie

het gedeelte
'Functiebeschrijving'

7 Staat van freesbit en bithouder controleren Indien nodig vervangen. Zie
het gedeelte
'Functiebeschrijving'

17 Werking en staat van transportband (bandrollen,
bandspanning) controleren

Indien nodig
afstellen/vervangen

17 Werking en staat van transportband (bandrollen,
bandspanning) controleren

Indien nodig
afstellen/vervangen

17 Staaldraad van transportband controleren Indien nodig
afstellen/vervangen

17 Staaldraad van transportband controleren Indien nodig
afstellen/vervangen

18 Riemen en aandrijfriem van freesrol controleren Alleen van toepassing op
PL500 TD

18 Riemen en aandrijfriem van freesrol controleren Alleen van toepassing op
PL500 TD

19 Bandaandrijfsysteem dieselmotor controleren Raadpleeg de
motorhandleiding

19 Bandaandrijfsysteem dieselmotor controleren Raadpleeg de
motorhandleiding

Remmen/noodrem controlerenRemmen/noodrem controleren
21 Zijbladen controleren21 Zijbladen controleren
21 Voorblad controleren Optie21 Voorblad controleren Optie
3 Brandstofvoorfilter aftappen3 Brandstofvoorfilter aftappen
8 Hydraulische oliekoeler reinigen8 Hydraulische oliekoeler reinigen

95



Onderhoud - Onderhoudsschema

IPL500-1NL3.pdf 2012-01-26

Om de 50 werkuren (wekelijks)
Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de
relevante hoofdstukken.

Pos.
in fig

Actie OpmerkingPos.
in fig

Actie Opmerking

10 Luchtfilter en stofreservoir controleren/reinigen Vervangen indien nodig10 Luchtfilter en stofreservoir controleren/reinigen Vervangen indien nodig
15 Oliepeil in planeetoverbrenging/aandrijfwiel

controleren
Indien nodig bijvullen15 Oliepeil in planeetoverbrenging/aandrijfwiel

controleren
Indien nodig bijvullen

15 Oliepeil versnellingsbak controleren Alleen van toepassing op
PL500 TD

15 Oliepeil versnellingsbak controleren Alleen van toepassing op
PL500 TD

12 Rubberen beschermers op freesbehuizing controleren Indien nodig vervangen12 Rubberen beschermers op freesbehuizing controleren Indien nodig vervangen
Onderdelen smerenOnderdelen smeren

17 Rubberen onderdelen transportband controleren17 Rubberen onderdelen transportband controleren
12 Egaliseerblad, freesbehuizing controleren12 Egaliseerblad, freesbehuizing controleren

Na de EERSTE 100 werkuren
Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de
relevante hoofdstukken.

Pos.
in fig

Actie OpmerkingPos.
in fig

Actie Opmerking

7 Boutverbindingen, freesbehuizing en rol controleren Zie hoofdstuk
'Schroefverbindingen
controleren - freesbehuizing'
(1000 uur)

7 Boutverbindingen, freesbehuizing en rol controleren Zie hoofdstuk
'Schroefverbindingen
controleren - freesbehuizing'
(1000 uur)

Na de EERSTE 250 werkuren
Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de
relevante hoofdstukken.

Pos.
in fig

Actie OpmerkingPos.
in fig

Actie Opmerking

15 Olie in planeetoverbrenging/aandrijfwiel verversen Zie het gedeelte
'Chassispoot, aandrijfwiel -
planeetoverbrenging, olie
aftappen' (2000 uur)

15 Olie in planeetoverbrenging/aandrijfwiel verversen Zie het gedeelte
'Chassispoot, aandrijfwiel -
planeetoverbrenging, olie
aftappen' (2000 uur)

15 Zichtbare schroeven/moeren
planeetoverbrenging/aandrijfwiel afstellen

15 Zichtbare schroeven/moeren
planeetoverbrenging/aandrijfwiel afstellen

96



Onderhoud - Onderhoudsschema

IPL500-1NL3.pdf2012-01-26

Om de 250 werkuren (maandelijks)
Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de
relevante hoofdstukken.

Pos.
in fig

Actie OpmerkingPos.
in fig

Actie Opmerking

20 Staat van accu's controleren Indien nodig bijvullen20 Staat van accu's controleren Indien nodig bijvullen
Staat van ventilator controlerenStaat van ventilator controleren

10 Luchtfiltereenheid reinigen10 Luchtfiltereenheid reinigen
24 Zijbladen, chassispoot controleren Indien nodig afstellen24 Zijbladen, chassispoot controleren Indien nodig afstellen

Om de 500 werkuren (Om de drie maanden)
Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de
relevante hoofdstukken.

Pos.
in fig

Actie OpmerkingPos.
in fig

Actie Opmerking

3 Motorolie verversen en oliefilter vervangen Raadpleeg het handboek van
de motor

3 Motorolie verversen en oliefilter vervangen Raadpleeg het handboek van
de motor

3 Brandstoffilter vervangen Raadpleeg het handboek van
de motor

3 Brandstoffilter vervangen Raadpleeg het handboek van
de motor

3 Brandstofvoorfilter vervangen/waterafscheider reinigen3 Brandstofvoorfilter vervangen/waterafscheider reinigen
6 Dop/opening hydraulische tank controleren6 Dop/opening hydraulische tank controleren

Hydraulische slangen controleren Indien nodig vervangenHydraulische slangen controleren Indien nodig vervangen
22 Koppelingsvoering controleren Alleen van toepassing op

PL500 TD
22 Koppelingsvoering controleren Alleen van toepassing op

PL500 TD
13 Watertank legen en reinigen13 Watertank legen en reinigen

Om de 1 000 werkuren (om de zes maanden)
Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de
relevante hoofdstukken.

Pos.
in fig

Actie OpmerkingPos.
in fig

Actie Opmerking

3 Controleer de kleppenspelingen van de motor Raadpleeg het handboek van
de motor

3 Controleer de kleppenspelingen van de motor Raadpleeg het handboek van
de motor

22 Koppelingslagers smeren Van toepassing op PL500TD22 Koppelingslagers smeren Van toepassing op PL500TD
7 Aanhaalkoppel van schroefverbindingen,

freesbehuizing en freesrol controleren
Indien nodig aandraaien7 Aanhaalkoppel van schroefverbindingen,

freesbehuizing en freesrol controleren
Indien nodig aandraaien

15 Zichtbare schroeven/moeren,
planeetoverbrenging/aandrijfwiel controleren

Indien nodig aandraaien15 Zichtbare schroeven/moeren,
planeetoverbrenging/aandrijfwiel controleren

Indien nodig aandraaien
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Om de 2 000 werkuren (Jaarlijks)
Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de
relevante hoofdstukken.

Pos.
in fig

Actie OpmerkingPos.
in fig

Actie Opmerking

6 De hydraulische olie vervangen6 De hydraulische olie vervangen
23 Riem voor pompaandrijving vervangen23 Riem voor pompaandrijving vervangen
4 Hydraulische filtereenheid vervangen4 Hydraulische filtereenheid vervangen
4 Retourvloeistoffilter aanzuigzijde vervangen4 Retourvloeistoffilter aanzuigzijde vervangen
15 Olie in planeetoverbrenging/aandrijfwiel verversen15 Olie in planeetoverbrenging/aandrijfwiel verversen
15 Olie in walsversnellingsbak verversen Alleen van toepassing op

PL500 TD
15 Olie in walsversnellingsbak verversen Alleen van toepassing op

PL500 TD
19 Aandrijfriemen dieselmotor vervangen19 Aandrijfriemen dieselmotor vervangen
11 Maak de brandstoftank leeg en reinig deze.11 Maak de brandstoftank leeg en reinig deze.
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Onderhoud - 10h

Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Bij het bijvullen van vloeistof moet de machine
horizontaal op een vlakke ondergrond staan.
Bij het bijvullen van vloeistof moet de machine
horizontaal op een vlakke ondergrond staan.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Dieselmotor  Oliepeil controleren

Afb.  Motorruimte
1. Peilstok
2. Vullen

1

2

Wees voorzichtig met eventuele warme
motoronderdelen wanneer u de peilstok verwijdert.
U kunt brandwonden oplopen.

Wees voorzichtig met eventuele warme
motoronderdelen wanneer u de peilstok verwijdert.
U kunt brandwonden oplopen.

De peilstok bevindt zich achter de linkerkap in de
motorruimte.

Trek de peilstok (1) omhoog en controleer of het peil
zich tussen de bovenste en onderste
niveau-aanduiding bevindt. Raadpleeg het
instructieboek van de motor voor meer details.

Tijdens het vullen (2) en controleren moet de
machine over de achterste chassispoten
omlaag zijn gebracht en moet de motor
horizontaal staan.

Tijdens het vullen (2) en controleren moet de
machine over de achterste chassispoten
omlaag zijn gebracht en moet de motor
horizontaal staan.
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Hydraulische tank - Oliepeil controleren

Fig. Hydraulische olietank
     1. Peilglas
     2. Vulpijp

1

2

Plaats de frees horizontaal op een vlakke ondergrond
en controleer of het oliepeil in het peilglas (1) tussen
de maximum- en minimumaanduiding ligt. Het peilglas
bevindt zich aan de rechterzijde van de machine. Vul
hydraulische olie bij, volgens de
smeermiddelenspecificatie, als het peil te laag is.

Brandstoftank vullen

Afb.  Brandstoftank
     1. Tankdop

1

Vul de tank elke dag bij om condensvorming te
voorkomen. Gebruik dieselbrandstof die voldoet aan
de specificaties van de motorfabrikant.

De vergrendelbare tankdop (1) bevindt zich onder de
linker afdekkap van de motor.

Vul nooit bij terwijl de motor draait. Rook niet en
mors geen benzine.
Vul nooit bij terwijl de motor draait. Rook niet en
mors geen benzine.

De brandstoftank heeft een inhoud van 250 liter.

100



Onderhoud - 10h

IPL500-1NL3.pdf2012-01-26

Het hydraulische hogedrukfilter controleren

Afb. Hydraulisch hogedrukfilter
     1.  Filterindicator

1

De filtereenheid moet worden vervangen als de
indicator rood is, of na een interval van 2000 uur.

Als reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd
aan het hydraulische systeem, moeten na 10
werkuren alle filters worden gecontroleerd en
indien nodig worden vervangen.

Als reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd
aan het hydraulische systeem, moeten na 10
werkuren alle filters worden gecontroleerd en
indien nodig worden vervangen.

Alvorens het filter te vervangen, moet u de
hydraulische druk opheffen door de
serviceschakelaar 10 keer tussen aan en uit
heen en weer te draaien!

Alvorens het filter te vervangen, moet u de
hydraulische druk opheffen door de
serviceschakelaar 10 keer tussen aan en uit
heen en weer te draaien!

Watertank - bijvullen
Controleer het peil in de watertank op de peilindicator
(1) aan de rechterzijde van de tank. 

Afb. Water bijvullen
1. Peilindicator
2. Koppeling
3. Tankdop
4. Kraan

4

2

1

3 Schroef de tankdop (3) los en vul schoon water bij.

De tank kan ook met een drukslang worden gevuld.

Vullen met drukslang:

- Sluit de drukslang aan op de koppeling (2) en draai
deze vast.
- Open de tankdop (3) voor betere ontluchting.
- Open de kraan (4).
Begin met vullen.
- Sluit de kraan alvorens de slang te verwijderen.

Alleen toevoegen: een kleine hoeveelheid
milieuvriendelijk antivriesmiddel.
Alleen toevoegen: een kleine hoeveelheid
milieuvriendelijk antivriesmiddel.
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Retourfilter controleren - aanzuigzijde

Afb.  Weergave display
 1.  Alarm filter

1

De filtereenheid moet worden vervangen als in het
display een alarm wordt weergegeven (dialoogvenster
4) of na een interval van 2000 uur.

Als reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd
aan het hydraulische systeem, moeten na 10
werkuren alle filters worden gecontroleerd en
indien nodig worden vervangen.

Als reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd
aan het hydraulische systeem, moeten na 10
werkuren alle filters worden gecontroleerd en
indien nodig worden vervangen.

Sproeisysteem/sproeiers
Controleren/reinigen

1

Afb. Sproeier
1. Sproeier

De sproeiers bevinden zich op de freesbehuizing.

Start het sproeisysteem en controleer of de sproeiers
(1) niet verstopt zijn. Reinig indien nodig verstopte
sproeiers.

Haal de leiding met de sproeiers uit hun
bevestigingen. Reinig de sproeiers met een
staalborstel. Verwijder de sproeier indien nodig om
deze te vervangen of zorgvuldiger te reinigen.

Zorg er bij het plaatsen van nieuwe sproeiers
voor dat de waterstroom opzij naar de freesrol is
gericht.

Zorg er bij het plaatsen van nieuwe sproeiers
voor dat de waterstroom opzij naar de freesrol is
gericht.
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Waterfilter - controleren/vervangen

Afb.  Waterfilter
 1. Filtereenheid
2. Afsluitklep 3. Schakelaar

1

2

3

De filtereenheid (1) moet worden vervangen als deze
een sterk bruine kleur vertoont.

- Sluit de afsluitklep (2) en controleer of de waterpomp
is uitgeschakeld. Sluit de waterpomp handmatig af via
de schakelaar (3).

- Haal het peilglas handmatig los en verwijder de oude
filtereenheid.

- Reinig het glas van het filter.

- Plaats een nieuwe filtereenheid en zet het peilglas
handmatig vast.

- Open de afsluitklep (2).

Controleer na het vervangen of de afsluitring goed zit!

Gooi oude filters altijd weg. Deze mogen nooit
opnieuw worden gebruikt!
Gooi oude filters altijd weg. Deze mogen nooit
opnieuw worden gebruikt!

Laat oude filters afvoeren voor recycling!Laat oude filters afvoeren voor recycling!
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Sproeisysteem - aftappen

Afb.  Pompsysteem
 1. Filterhuis
 2. Kraan
 3. Koppelingen
4. Waterpompschakelaar

3
1

2

4

Vergeet niet dat er 's winters risico op bevriezing
bestaat. Leeg de tank, de pomp, het filter en de
leidingen, of meng antivries door het water.

Vergeet niet dat er 's winters risico op bevriezing
bestaat. Leeg de tank, de pomp, het filter en de
leidingen, of meng antivries door het water.

Sluit de kraan (2) en leeg het filterhuis (1) handmatig.
Leeg de waterpomp, verwijder de koppelingen (3),
start de waterpomp handmatig met de schakelaar (4)
en laat het water weglopen.

Trek de toevoerslangen en sproeiers uit de houders
en laat het water weglopen.
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Bandspanning controleren - bandrollen,
transportband
Controleer de bandrollen, transportband en
schroefnippels op zichtbare beschadigingen en slijtage.

Afb.  Transportband
Bandspanning
1. Borgmoeren
2. Stelmoeren

1 2

Stel de band af als deze begint door te hangen.
Tijdens de eerste werkuren zal de band flink uitrekken
en meerdere malen moeten worden aangespannen.

De spanning verhogen:

- Draai de borgmoeren (1) aan beide zijden van de
spaninrichting los.

- Stel de spanning aan beide zijden af met de
stelmoeren (2). Gebruik hiervoor een Engelse sleutel.
Draai na het afstellen de borgmoeren weer vast.

Als de band afloopt naar één kant van de
bandrol, stelt u de linker- of rechteras bij door
deze vaster of losser te draaien.

Als de band afloopt naar één kant van de
bandrol, stelt u de linker- of rechteras bij door
deze vaster of losser te draaien.

Lijn de bandrollen uit als ze niet voldoende spanning
geven:

- Maak de bevestigingsplaat op de bandrol los en
draai deze licht aan.
Bandrol naar rechts bijstellen = linkerrol naar voren
duwen.
Bandrol naar links bijstellen = rechterrol naar voren
duwen.
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Freesrol - aandrijfriem - vervangen

Afb.  Bedieningspaneel, rechterkant
1. Serviceschakelaar

1

Aandrijfriem alleen op PL500 TD.

De aandrijfriem bestaat uit twee samengestelde
riemen en bevindt zich aan de linkerkant van het
freesgedeelte.

De riemen worden altijd in paren vervangen.
Beschadigde en versleten riemen
moeten onmiddellijk worden vervangen!
Beschadigde en versleten riemen
moeten onmiddellijk worden vervangen!

Alvorens nieuwe riemen te plaatsen, moeten de
sleuven in de V-snaren zorgvuldig worden
gereinigd.

Alvorens nieuwe riemen te plaatsen, moeten de
sleuven in de V-snaren zorgvuldig worden
gereinigd.

Zorg dat u niet per ongeluk de motor start!Zorg dat u niet per ongeluk de motor start!

- Zet de serviceschakelaar op het bedieningspaneel in
stand 1.

Verwijder de riembescherming alvorens
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

De bandspanner wordt vrijgezet en de riemen kunnen
worden verwijderd en vervangen.

Controleer ook de staat van de riemschijven.Controleer ook de staat van de riemschijven.

106



Onderhoud - 10h

IPL500-1NL3.pdf2012-01-26

Rem/noodrem - controleren

Afb. Bedieningspaneel
1. Noodrem
3. Contactslot

1 3

De noodrem controleren

Rijd de frees langzaam vooruit. Houd het stuurwiel
stevig vast en zet u schrap voor een plotselinge
stilstand.

Druk de noodrem (1) in. De frees moet nu plotseling
tot stilstand komen en de motor moet worden
uitgeschakeld.

Zet na het controleren van de noodrem de
vooruit-/achteruithendel (2) in de neutrale stand.

Trek de noodrem (1) uit. Start de motor.

De frees is nu gereed voor gebruik.

Controleer de remmen door het volgende uit te
voeren:
Controleer de remmen door het volgende uit te
voeren:

De werking van de reserverem controleren

Afb.  Ergonomisch paneel
 2. Vooruit-/achteruithendel

2

Rijd de frees langzaam vooruit. Houd het stuurwiel
stevig vast en zet u schrap voor een plotselinge
stilstand.

Zet de contactschakelaar (3) in stand 0. De frees moet
nu plotseling tot stilstand komen.

Zet na deze controle de contactschakelaar in stand 1.

De frees is nu gereed voor gebruik.

Zie ook het gedeelte Bediening in de handleiding.

107



Onderhoud - 10h

IPL500-1NL3.pdf 2012-01-26

Dieselmotor - de aandrijfriem controleren

Afb.  Aandrijfriem

Controleer de aandrijfriem elke dag op zichtbare
schade.

Raadpleeg voor onderhoud aan de aandrijfriem de
motorhandleiding.

1

Afb.  Zijbladen
1. Zijblad, rechterkant
2. Zijblad, linkerkant

2

Zijbladen - controleren
De zijbladen bevinden zich aan weerszijden van de
freesrol.

Controleer of de zijbladen (1, 2) goed vastzitten en
zonder vast te lopen in hun baan schuiven. Reinig de
banen dagelijks. 

Vervang indien nodig zijbladen en/of
slijtageonderdelen.
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1

2

5

6

4

3

Afb.  Freesbehuizing, rechterkant
 1. Slijtplaat
2. Zijblad, rechterkant
3. Bevestigingspunt hydraulische cilinder
4. Borgmoer
5. Bevestigingsschroef
6. Blad

Zijbladen/slijtageonderdelen, rechterkant -
PL500 T/TD vervangen
Elk zijblad is voorzien van een slijtplaat (1). Zodra het
materiaal van deze slijtplaat te dun wordt, moet deze
worden vervangen.

Het rechter zijblad (2) verwijderen:

- Klap de rechter chassispoot in en laat het zijblad
zakken tot het de grond raakt.

- Ontkoppel de hydraulische cilinder van het
bevestigingspunt (3).

- Draai de borgmoer (4) los.

- Draai de bevestigingsschroef (5) los en verwijder
deze, inclusief ring en huls.

- Verwijder het blad (6).

Plaats het geheel in omgekeerde volgorde terug.

Zijbladen - slijtplaten aan linkerkant PL500 T
vervangen

Afb. Freesbehuizing, linkerkant
 1. Sensorski
7. Zijblad, rechterkant
8. Bevestigingsschroeven, hydraulische
cilinder
9. Borgmoer
10. Bevestigingsschroef
11. Blad

9

11

8

1

10
7 Het linker zijblad (7) verwijderen:

- Laat het zijblad zakken tot het de grond raakt.

- Draai de 4 bevestigingsschroeven (8) los voor de
verbinding waarmee de hydraulische cilinder vastzit.

- Draai de borgmoer (9) los.

- Draai de bevestigingsschroef (10) los en verwijder
deze, inclusief ring en huls.

- Verwijder het blad (11).

Verwijder de gelaste slijtageonderdelen (1) en las
nieuwe aan.

Neem bij het verwijderen en lassen de juiste
veiligheidsmaatregelen! Ontkoppel alle
bedieningseenheden en displays.

Neem bij het verwijderen en lassen de juiste
veiligheidsmaatregelen! Ontkoppel alle
bedieningseenheden en displays.

Plaats het geheel in omgekeerde volgorde terug.
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Zijbladen/slijtageonderdelen, linkerkant -
PL500 TD vervangen

Afb.  Freesbehuizing, linkerkant
 1. Slijtageonderdeel
7. Zijblad, linkerkant
8. Bevestigingsschroeven, bovenste
verbinding
9. Bevestigingsschroeven, verbinding,
hydraulische cilinder
10. Borgmoer
11. Bevestigingsschroef
12. Blad

9

10

11

8

1

12

7

Het linker zijblad (7) verwijderen:

- Laat het zijblad zakken tot het de grond raakt.

- Draai de 2 bevestigingsschroeven (8) los en
verwijder de bovenste verbinding.

- Draai de 4 bevestigingsschroeven (9) los voor de
verbinding waarmee de hydraulische cilinder vastzit.

- Draai de borgmoer los. (10)

- Draai de bevestigingsschroef (11) los en verwijder
deze, inclusief ring en huls.

- Verwijder het blad (12).

Verwijder de gelaste slijtageonderdelen (1) en las
nieuwe aan.

Neem bij het verwijderen en lassen de juiste
veiligheidsmaatregelen! Ontkoppel alle
bedieningseenheden en displays.

Neem bij het verwijderen en lassen de juiste
veiligheidsmaatregelen! Ontkoppel alle
bedieningseenheden en displays.

Plaats het geheel in omgekeerde volgorde terug.
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Waterafscheider, brandstofvoorfilter - aftappen

Afb.  Brandstofvoorfilter
1. Aftapventiel

1

Tap het voorfilter af overeenkomstig het hiervoor
aangegeven interval of als de motorelektronica een
foutmelding afgeeft.

Aftappen:

Draai het aftapventiel (1) aan en tap vloeistof af totdat
er alleen nog schone dieselolie uitkomt.

Draai het aftapventiel met de hand aan.

Hydraulische oliekoeler reinigen

Afb.  Koeler

Controleer of de lucht ongehinderd door de koeler kan
passeren. Vuile koelers moeten schoongeblazen
worden met luchtdruk of gereinigd worden met een
hogedrukreiniger.

Wees voorzichtig wanneer u een
hogedrukreiniger gebruikt. Houd de sproeier niet
te dicht bij de koeler.

Wees voorzichtig wanneer u een
hogedrukreiniger gebruikt. Houd de sproeier niet
te dicht bij de koeler.

Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met
luchtdruk of een hogedrukreiniger werkt.
Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met
luchtdruk of een hogedrukreiniger werkt.
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Hydraulisch voorblad controleren -
freesbehuizing (optie)

Afb.  Freesbehuizing
1. Hydraulisch voorblad
2. Scharnierpunten
3. Hydraulische cilinder
4. Schuifvoet
5. Voorblad
6. Rail

2

3
45

6 Dagelijks controleren:

- Functie voor omhoog en omlaag brengen en in
zweefstand zetten van voorblad (primair
bedieningspaneel)

- Staat en werking van scharnierpunten (2)

- Hydraulische cilinder (3)

- Staat van schuifvoet (4) en voorblad (5)

- Boutverbinding tussen voorblad en rail (6), aan beide
zijden van de freesbehuizing.
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Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Luchtfilter - leegmaken

Fig. Luchtfilter
     1. Stoffilter

1
Maak de stoffilter (1) in de luchtfilter leeg door de
rubberen balg met de vingers samen te drukken.
Controleer tevens of de luchtslangen in goede staat
verkeren.

Controleer de luchtfilter na het werken in extreem
stoffige omgevingen.
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Afb.  Planeetoverbrenging/positie voor
bijvullen
     1. Bijvulplug

1

Chassispoot, aandrijfwiel
planeetoverbrenging - oliepeil controleren
Plaats de frees zodanig dat de bijvulplug (1) in de
planeetoverbrenging zich bevindt op de positie 'negen
uur'.

Vul olie bij tot aan de onderkant van de
niveauopening. Gebruik transmissieolie. Zie de
smeerspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.

Walsversnellingsbak - oliepeil controleren
Alleen van toepassing op PL500 TD

Afb.  Peilcontrole - walsversnellingsbak
  1. Bijvulplug

1

Plaats de frees horizontaal.

Schroef de bijvulplug (1) los.

Controleer of de olie tot aan de onderkant van de
plugopening komt.

Vul bij laag niveau olie bij tot het juiste niveau. Gebruik
transmissieolie, zie smeermiddelenspecificatie.

Maak de plug schoon en plaats hem terug.
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Rubberen beschermers controleren -
freesbehuizing

Afb.  Freesbehuizing - rubberen
beschermers

1

2

3

De rubberen beschermrand (1) bevindt zich op de
voorbladen en wordt gebruikt op standaardmachines.

Beschermrand controleren en indien nodig vervangen:

- Verwijder de beschermrand uit de houder. (2)

- Draai de bevestigingsschroeven (3) los en verwijder
de beschadigde beschermrand. Plaats een nieuwe
beschermrand en draai de bevestigingsschroeven
weer vast.

Smeerpunten

Bandspanner PL500 TD

Afb.  Bandspanner, freesrolaandrijving

Op de bandspanner bevindt zich één smeernippel.
Smeer deze met drie pompslagen uit een handmatig
smeerpistool.

Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.

115



Onderhoud - 50u

IPL500-1NL3.pdf 2012-01-26

Chassispoot, rechterkant

Afb.  Chassispoot, rechterkant,
smeernippels

Op de chassispootverbinding bevinden zich twee
smeernippels. Smeer deze met vijf pompslagen uit
een handmatig smeerpistool.

Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.

Geleider, variant met twee wielen

Afb.  Geleider, variant met twee wielen,
smeernippels

Bij de geleider aan de onderzijde van de machine
bevinden zich twee smeernippels. Smeer deze met vijf
pompslagen uit een handmatig smeerpistool.

Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
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Geleider, variant met één wiel

Afb.  Geleider, variant met één wiel,
smeernippels

Bij de geleider aan de onderzijde van de machine
bevinden zich vier smeernippels. Smeer deze met vijf
pompslagen uit een handmatig smeerpistool.

Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.

Transportband (optie)

Afb.  Transportband, spanlager,
smeernippels

Aan elke zijde van de spanlager op de transportband
bevinden zich twee smeernippels. Smeer deze met
drie pompslagen uit een handmatig smeerpistool.

Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
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Transportband - aandrijving (optie)

Afb.  Transportband, aandrijving,
smeernippels

Aan elke zijde van de aandrijving op de transportband
bevinden zich twee smeernippels. Smeer deze met
drie pompslagen uit een handmatig smeerpistool.

Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.

Transportband - zwenkbeugel

Afb. Montagepunt transportband

Bij de bandophanging, bij het montagepunt van de
transportband, bevindt zich één smeernippel. Smeer
deze met één pompslag uit een handmatig
smeerpistool.

Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
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Hydraulische cilinder

Afb.  Hydraulische cilinder

Op de lagers op de hydraulische cilinder bevindt zich
een aantal smeernippels. Smeer deze met drie
pompslagen uit een handmatig smeerpistool.

Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.

Afb.  Rubberen onderdelen, transportband
1. Trechter
2. Zijgeleider, transportband

1
2

Rubber van trechter controleren -
afdichtrubber, zijgeleiders
De rubberen onderdelen van de transportband moeten
worden gecontroleerd op zichtbare schade.

- Trechter (1)

- Zijgeleider, transportband (2)

De rubberen onderdelen zijn bevestigd met
schroefnippels.

Verwijder beschadigde/versleten onderdelen en plaats
nieuwe exemplaren.
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Egaliseerblad controleren, freesbehuizing

Afb.  Egaliseerblad - slijtage aan
onderdelen

De egaliseerbladen moeten worden vervangen als ze
versleten zijn.

- Breng de machine omhoog, breng de kap van de
freesrol omlaag en zet de zijbladen omhoog.

Zorg ervoor dat de dieselmotor niet kan worden
gestart.
Zorg ervoor dat de dieselmotor niet kan worden
gestart.

Zorg dat de kap goed vast zit!Zorg dat de kap goed vast zit!

- Controleer slijtage aan oppervlakken, zoals getoond
in het diagram. Draai de bevestigingsschroeven los en
verwijder de versleten egaliseerbladen.

- Reinig het contactoppervlak alvorens nieuwe
egaliseerbladen te plaatsen. Stel deze in op de
gewenste hoogte.
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Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Accu
Vloeistofpeil controleren

De accu's bevinden zich onder de zitting. Draai de
schroeven (1) los en draai het onderstel van de zitting
omhoog.

1

Afb.  Accuruimte

Gebruik nooit een open vlam wanneer u het
vloeistofpeil controleert. In de accu wordt
explosief gas geproduceerd.

Gebruik nooit een open vlam wanneer u het
vloeistofpeil controleert. In de accu wordt
explosief gas geproduceerd.

Draag een veiligheidsbril. De accu bevat bijtend
zuur. Als dit in contact komt met uw lichaam,
moet u overvloedig spoelen met water.

Draag een veiligheidsbril. De accu bevat bijtend
zuur. Als dit in contact komt met uw lichaam,
moet u overvloedig spoelen met water.

Wanneer u de accu loskoppelt, moet u altijd eerst
de negatieve kabel loskoppelen. Wanneer u de
accu monteert, moet u altijd eerst de pluskabel
aansluiten.

Wanneer u de accu loskoppelt, moet u altijd eerst
de negatieve kabel loskoppelen. Wanneer u de
accu monteert, moet u altijd eerst de pluskabel
aansluiten.

De kabelschoenen moeten goed aangehaald en
schoon zijn. Maak door corrosie aangetaste
kabelaansluitingen schoon en vet ze in met zuurvrije
vaseline.
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Koelvloeistofpeil controleren

Afb.  Expansietank
1. Tankdop

1 Controleer of het koelvloeistofpeil tussen de
markeringen voor het minimum en het maximum staat.

Wees extra voorzichtig wanneer u de radiatordop
verwijdert wanneer de motor warm is. Draag altijd
handschoenen en een veiligheidsbril.

Wees extra voorzichtig wanneer u de radiatordop
verwijdert wanneer de motor warm is. Draag altijd
handschoenen en een veiligheidsbril.

Vul indien nodig koelvloeistof bij die uit 50% water en
50% antivries bestaat. Zie de
smeermiddelenspecificatie in deze instructie en in de
motorhandleiding.

De machine moet in de transportstand staan; zo
wordt de motor tijdens het bijvullen beter
geventileerd.

De machine moet in de transportstand staan; zo
wordt de motor tijdens het bijvullen beter
geventileerd.

Om de twee jaar moet de koelvloeistof ververst
worden en moet het systeem doorgespoeld
worden. Controleer tevens of de lucht
ongehinderd door de koeler kan passeren.

Om de twee jaar moet de koelvloeistof ververst
worden en moet het systeem doorgespoeld
worden. Controleer tevens of de lucht
ongehinderd door de koeler kan passeren.

Pompaandrijving - band controleren

Afb.  Pompaandrijving

De pompaandrijving bevindt zich tussen de motor en
de koeler.

Beschadigde en versleten banden moeten onmiddellijk
worden vervangen; zie het hoofdstuk over onderhoud
na 2000 uur.
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Afb.  Hoofdfilter

Luchtfilter - hoofdfilter vervangen
Maak de klemmen (1) los, trek de kap (2) eraf en trek
het hoofdfilter (3) eruit.

Reinig indien nodig het luchtfilter; zie het gedeelte
Luchtfilter - Reinigen.

Plaats bij het vervangen van het hoofdfilter (3) een
nieuw filter en zet het luchtfilter in de omgekeerde
volgorde van bovenstaande instructies weer in elkaar.

Zorg er bij het terugplaatsen van de kap voor dat de
stofklep omlaag geplaatst is.

32

Afb.  Luchtreiniger
 1. Klemmen
 2. Kap
 3. Hoofdfilter

1
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Luchtfilter
- Reinigen
Veeg de binnenkant van de kap (2) en het filterhuis (5)
schoon. Zie de vorige illustratie.

Veeg beide kanten van de uitlaatpijp
schoon.

Buitenrand van
uitlaatpijp.

Binnenrand van
uitlaatpijp.

Veeg ook beide oppervlakken van de uitlaatpijp
schoon; zie afbeelding hiernaast.

Controleer of de slangklemmen tussen het
filterhuis en de inlaatslang aangehaald zijn en of
de slangen heel zijn.  Controleer het hele
slangsysteem tot aan de motor.

Controleer of de slangklemmen tussen het
filterhuis en de inlaatslang aangehaald zijn en of
de slangen heel zijn.  Controleer het hele
slangsysteem tot aan de motor.

Zijbladen, chassispoot - controleren

Afb.  Chassispoot, zijblad
1. Glijoppervlak
2. Stelschroeven

1

2

Op beide chassispoten bevindt zich een aantal
zijbladen.

De afstand tussen de beide chassispootgeleiders
wordt eerst na 10 werkuren afgesteld en vervolgens
na elke 2000 uur.

De glijoppervlakken (1) aan alle vier de zijden
van de poot moeten altijd goed worden gesmeerd!
De glijoppervlakken (1) aan alle vier de zijden
van de poot moeten altijd goed worden gesmeerd!

Tijdens het afstellen moet de chassispoot
onbelast zijn!
Tijdens het afstellen moet de chassispoot
onbelast zijn!

Afstand afstellen
De afstand tussen de beide chassispootgeleiders
wordt afgesteld met zes aparte zijbladen.

- Verwijder de borgmoer, draai de stelschroef met de
hand aan en vergrendel deze met de borgmoer (2).

Na het afstellen mag er geen speling op de
chassispoot bestaan. Stel indien nodig verder af.
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Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Dieselmotor - Olie verversen - filter vervangen
De olieaftapkraan (1) bevindt zich aan de rechterkant
van het machineframe.

Laat de motor warmlopen alvorens de olie af te tappen.

1

Afb. 1. Aftapkraan

Schakel de motor uit alvorens olie af te tappen.Schakel de motor uit alvorens olie af te tappen.

Plaats een geschikte opvangbak onder de
aftapplug. Verzamel de olie en lever deze in bij
een afvalverwerkingsbedrijf.

Plaats een geschikte opvangbak onder de
aftapplug. Verzamel de olie en lever deze in bij
een afvalverwerkingsbedrijf.

Bij het aftappen van warme olie kunt u
brandwonden oplopen. Bescherm uw handen.
Bij het aftappen van warme olie kunt u
brandwonden oplopen. Bescherm uw handen.

Laat oude filters afvoeren voor recycling.Laat oude filters afvoeren voor recycling.

Open het deksel van de aftapkraan.

Plaats een slang (optie).
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Open de aftapkraan met een schroefsleutel en laat
alle olie weglopen.

Sluit de kraan, verwijder de slang en plaats het deksel
terug.

Afb.  Motorruimte
3. Tankdop, motorolie
4. Peilstok

4

3
 Het motoroliefilter (2) vervangen

Het oliefilter bevindt zich op het motorblok, achter de
rechterkap van de motorruimte.

Haal het filter los en reinig het contactoppervlak.

Smeer de afsluitring van het nieuwe filter.

Vul het filter met olie, zet het op zijn plaats en draai
het handmatig aan.

Controleer de afsluitring en de oliedrukindicator.

Vul nieuwe motorolie bij (3), zie de
smeermiddelenspecificatie voor de juiste oliekwaliteit.

Controleer de peilstok (4) om te zien of het oliepeil
correct is. Raadpleeg de motorhandleiding voor meer
informatie.

Brandstoffilter - vervangen

Afb.  Brandstoffilter

Haal het brandstoffilter los en reinig het
contactoppervlak.

Smeer de afsluitring op het nieuwe filter.

Draai het filter handmatig vast.

Ontlucht het filter; zie het hoofdstuk Brandstoffilter -
het filter ontluchten.
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Brandstoffilter - het filter ontluchten

1

2

Afb.  Voorfilter
1. Pompknop
2. Ontluchtschroef

Trek de pomphendel uit. (1)

Open de ontluchtschroef (2) (het ontluchten dient
tijdens het pompen/vullen van het filter te gebeuren).

Pomp totdat u weerstand voelt, waarbij het filter wordt
gevuld met brandstof.

Draai de ontluchtschroef aan en schroef de
pomphendel terug.

Waterafscheider, brandstofvoorfilter -
vervangen

Afb.  Brandstofvoorfilter
1. Contact watersensor
2. Filterpatroon

1

2

Verwijder het contact van de watersensor. (1)

Verwijder het filterpatroon (2) met een geschikt
gereedschap (filtersleutel of -riem) en draai het los.

Reinig het aanligoppervlak van de filterhouder.

Olie de afsluitring op het filterpatroon en schroef de
onderste houder handmatig vast.

Sluit het contact van de watersensor weer aan.

Ontlucht het filter; zie het hoofdstuk Brandstoffilter -
het filter ontluchten.
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Hydraulische tankdop - Controleren

Fig. Motorruimte
     1. Vuldop

1

Schroef de tankdop los en controleer of deze niet
verstopt is. Lucht moet ongehinderd in beide
richtingen door de dop kunnen stromen.

Als de dop in een richting verstopt is, moet u deze ze
met een beetje dieselolie schoonmaken en met
perslucht doorblazen tot de doorgang vrij is, of de dop
vervangen door een nieuwe.

Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met
perslucht werkt.
Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met
perslucht werkt.

Draag altijd beschermende handschoenen
wanneer u met diesel werkt.
Draag altijd beschermende handschoenen
wanneer u met diesel werkt.

Hydraulische slangen
Controleren

Afb.  Hydraulische slangen

Controleer de staat van de hydraulische slangen en
vervang defecte slangen onmiddellijk.
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Koppelingsvoering - controleren

Afb.  Koppelingsvoering
1. Inspectieluik

Y

A
B

Alleen van toepassing op PL500 TD!

De koppeling bevindt zich achter het linker serviceluik
op het bedieningspaneel.

Zorg ervoor dat de motor niet per ongeluk kan
worden gestart!
Zorg ervoor dat de motor niet per ongeluk kan
worden gestart!

Koppelingsvoering controleren:

- Verwijder de inspectieluiken (1) op de behuizing van
de koppeling.

- Controleer de buitenvoering op slijtage: meet de
afstand tussen markering A en B.

A - B = Y-markering (max. 12 mm).

Koppeling in nieuwe staat = 3 mm Max. slijtage
(Y-markering) = 12 mm

Indien de maximaal toegestane slijtage is bereikt,
dient u de buitenvoering te vervangen.

- Sluit na de controle de luiken.
De controle moet worden uitgevoerd met
ingeschakelde koppeling en uitgeschakelde
motor.

De controle moet worden uitgevoerd met
ingeschakelde koppeling en uitgeschakelde
motor.
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Watertank - legen/reinigen
Leeg de tank alvorens deze te reinigen; open de kraan
(1) en laat al het water weglopen.

Afb.  Watertank
1. Kraanwater

1

- Reinig de tank met water en een geschikt
reinigingsmiddel. Sluit de kraan alvorens de tank te
vullen.

- Vul de tank met vers water; zie het hoofdstuk
'Watertank - vullen'.

Vergeet niet dat er 's winters risico op bevriezing
bestaat. Maak de tank, pomp en lijnen leeg.
Vergeet niet dat er 's winters risico op bevriezing
bestaat. Maak de tank, pomp en lijnen leeg.
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Onderhoud - 1000u

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Koppelingslager PL500 TD

Afb.  Koppelingslager, smeernippel

Achter de riemschijf bevindt zich één smeernippel.
Smeer deze met vijf pompslagen uit een handmatig
smeerpistool.

Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
Gebruik vet volgens de
smeermiddelenspecificatie.
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Aanhaalkoppel schroefverbindingen -
freesbehuizing

Afb.  Freesbehuizing - schroefnippels

1

2

De aansluiting tussen de freesbehuizing en het
machineframe moet na de eerste 100 werkuren en
daarna elke 1000 uur worden gecontroleerd en met
een momentsleutel worden aangedraaid.

Dit gebeurt via de moeren (2) op de freesbehuizing.
De schroeven (1) zitten in het machineframe.

Aanhaalkoppel: 1060 Nm
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Onderhoud - 2000u

Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Plaats de frees op een vlakke ondergrond.
Tijdens alle controles en afstellingen moet,
tenzij anders aangegeven, de motor zijn
uitgeschakeld en de serviceschakelaar (op het
bedieningspaneel) zijn ingeschakeld.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging)
wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar
voor koolmonoxidevergiftiging.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Tenzij anders aangegeven zijn de
onderhoudsprocedures van toepassing op zowel
PL500 T als TD.

Hydraulische tank
Olie vervangen

Afb.  Motorruimte onder hydraulische
tank, linkerkant
 1. Olieplug

1

Wees voorzichtig wanneer u hydraulische olie
aftapt. Draag altijd handschoenen en een
veiligheidsbril.

Wees voorzichtig wanneer u hydraulische olie
aftapt. Draag altijd handschoenen en een
veiligheidsbril.

De aftapplug (1) bevindt zich aan de linkerkant onder
de machine.

Plaats een opvangbak onder de plug.

Schroef de plug los en laat alle olie eruit lopen.

Zet de aftapplug terug met een nieuwe afsluitring.
Lever de afgetapte olie in bij een
afvalverwerkingsbedrijf.
Lever de afgetapte olie in bij een
afvalverwerkingsbedrijf.

Vul bij met nieuwe hydraulische olie. Raadpleeg de
smeermiddelenspecificaties voor informatie over de
kwaliteit.

Zie voor het vervangen van het hydraulische oliefilter
het hoofdstuk 'Hydraulisch hogedrukfilter vervangen'.

Start de motor en test de hydraulische functies.
Controleer het peil in de tank en vul bij indien nodig.
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Pompaandrijving - controleren - band
vervangen

1

3

Afb.  Pompaandrijving
1. Bevestigingsschroef
2. Spanarm
3. Bandspanner

2

Vervangen:

De pompaandrijving bevindt zich tussen de motor en
de koeler.

Beschadigde en versleten riemen moeten onmiddellijk
worden vervangen! De sleuven in de V-snaren moeten
worden gereinigd.

De riemen worden altijd in paren vervangen.

- Draai de schroeven (2) los. (1).

- Draai de spanarm met een schroefsleutel (2) in de
richting van de haakse rand van de bandspanner. (3)

- Vervang de band. Zie voor het afstellen van de
bandspanning het hoofdstuk 'Pompaandrijving,
bandspanning afstellen'.

Controleer ook de staat van de riemschijven.Controleer ook de staat van de riemschijven.

Hydraulisch hogedrukfilter - vervangen

Afb.  Hydraulisch hogedrukfilter
1. Filter
2. Waarschuwingslampje

1

2

De filtereenheden worden altijd in paren
vervangen.
De filtereenheden worden altijd in paren
vervangen.

Tijdens het vervangen van het filter moet de
motor draaien!
Tijdens het vervangen van het filter moet de
motor draaien!

Alvorens het filter te vervangen, moet u de
hydraulische druk opheffen door de
serviceschakelaar 10 keer tussen aan en uit heen
en weer te draaien!

Alvorens het filter te vervangen, moet u de
hydraulische druk opheffen door de
serviceschakelaar 10 keer tussen aan en uit heen
en weer te draaien!
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Het filter moet vervangen worden als het rode
waarschuwingslampje (2) brandt. Maak de filterhouder
los met een inbussleutel. Draai deze handmatig los.

Verwijder het filter (1) en lever het in bij een
afvalverwerkingsbedrijf. Dit is een wegwerptype
en kan niet schoongemaakt worden.

Verwijder het filter (1) en lever het in bij een
afvalverwerkingsbedrijf. Dit is een wegwerptype
en kan niet schoongemaakt worden.

Zorg ervoor dat de oude afsluitring niet op de
filterkop achterblijft. Dit kan lekkage tussen de
nieuwe en de oude afsluitring veroorzaken.

Zorg ervoor dat de oude afsluitring niet op de
filterkop achterblijft. Dit kan lekkage tussen de
nieuwe en de oude afsluitring veroorzaken.

Maak het aanligoppervlak van de filterkop grondig
schoon. Breng een dunne laag verse hydraulische olie
op de nieuwe filterafsluitring aan. Schroef het filter met
de hand vast.

Het rode waarschuwingslampje (2) wordt na
vervanging automatisch gereset.

Pompaandrijving - bandspanning afstellen

1

Afb.  Pompaandrijving
1. Schroeven
2. Haakse rand bandspanner

2

De bandspanner wordt eerst na 10 werkuren en
vervolgens elke 2000 uur afgesteld.

De bandspanner is bereikbaar vanaf de onderkant van
de machine.

- Draai de schroeven (2) los. (1, 2).

- Draai de bandspanner met de sleutel totdat deze in
een hoek van 55° ten opzichte van de band staat.

- Draai de schroeven vast.
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Retouroliefilter aanzuigzijde
Vervangen

Afb.  Motorruimte, links
     1. Kap filterhuis

1

Afb.  Filtereenheid
2. Hendel

2

Verwijder de filter (1) en lever deze af voor
speciale afvalverwerking. Dit is een wegwerptype
en kan niet schoongemaakt worden.

Verwijder de filter (1) en lever deze af voor
speciale afvalverwerking. Dit is een wegwerptype
en kan niet schoongemaakt worden.

Het retouroliefilter bevindt zich op de hydraulische
tank, achter het rechter serviceluik van de
motorruimte, en moet na elke 2000 uur of eenmaal per
jaar worden vervangen.

- Maak de kap van het filterhuis (1) los door de bouten
met vierkante kop los te draaien.

- Til de volledige filtereenheid uit de behuizing en
verwijder de hendel (2) uit de gebruikte filtereenheid.

- Plaats de hendel op de nieuwe filtereenheid en
plaats het volledige filter in het filterhuis.

- Plaats de kap terug.
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Afb.  Planeetoverbrenging/positie voor
bijvullen
     1. Aftapplug
Bijvulplug

1

2

Chassispoot, aandrijfwiel -
planeetoverbrenging, olie aftappen
De olie wordt na de eerste 250 werkuren en
vervolgens elke 2000 uur, maar minimaal eenmaal per
jaar, ververst.

Plaats de frees zo dat de aftapplug (1) in de
planeetoverbrenging in de positie 'zes uur' staat en de
bijvulplug (2) op 'negen uur'.

- Verwijder de aftapplug. Laat de olie in een aftapvat
lopen.

Lever de olie in bij uw plaatselijke
afvalverwerkingsbedrijf.
Lever de olie in bij uw plaatselijke
afvalverwerkingsbedrijf.

- Draai de aftapplug vast.

- Giet verse olie in de vulopening tot de onderrand van
de peilopening. Gebruik transmissieolie. Zie de
smeermiddelenspecificatie. Draai de aftapplug vast.

Walsversnellingsbak - Olie vervangen
Alleen van toepassing op PL500 TD. De olie wordt na
de eerste 250 werkuren en vervolgens elke 2000 uur,
maar minimaal eenmaal per jaar, ververst.
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Afb.  Walsversnellingsbak
     1. Aftapplug
     2. Bijvulplug

1

2

Afb. Walsversnelling
1. Aftapplug

1

Parkeer de frees op een vlakke ondergrond.

Reinig de bijvulplug (2) en verwijder deze. Verwijder
de aftappluggen uit de walsversnellingsbak (1) en de
walsversnelling (1) en tap de olie af in een geschikt
reservoir.

Plaats de aftappluggen (1) terug en vul voorzichtig olie
bij tot de plugopening (2). Wacht tot de olie overloopt
in de walsversnelling, controleer vervolgens het peil en
vul zo nodig olie bij overeenkomstig
'Walsversnellingsbak - oliepeil controleren'.

Gebruik transmissieolie in overeenstemming met de
smeermiddelenspecificatie.

Reinig de bijvulplug (1) en plaats deze terug.
Lever de afgetapte olie in bij een
afvalverwerkingsbedrijf.
Lever de afgetapte olie in bij een
afvalverwerkingsbedrijf.

Dieselmotor - de aandrijfriem vervangen
Alvorens de aandrijfriem te vervangen, moet de
pompaandrijving uit de motor worden verwijderd.

138



Onderhoud - 2000u

IPL500-1NL3.pdf2012-01-26

3

1

Afb.  Pompaandrijving
1. Bevestigingsschroeven
2. Getapte gaten
3. Pompaandrijving
4. Borgring

1 2

4

De pompaandrijving verwijderen
- Verwijder de bevestigingsschroeven (2x) (1). Plaats
deze in de naastgelegen getapte gaten. (2)

Zodra de schroeven geplaatst zijn, trekt u de
pompaandrijving (3) uit de aandrijfas van de motor.

- Trek de pompaandrijving helemaal weg, tot aan de
borgring. (4)

- Til de motoraandrijfriem eruit.

- Plaats het geheel in omgekeerde volgorde terug.
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Brandstoftank aftappen

Fig. Brandstoftank.
     1. Aftapplug

1

Het water en sediment in de brandstoftank worden
afgetapt via de aftapplug in de bodem van de
brandstoftank.

Wees erg voorzichtig bij het aftappen. Laat de
plug niet vallen zodat alle brandstof eruit loopt.
Wees erg voorzichtig bij het aftappen. Laat de
plug niet vallen zodat alle brandstof eruit loopt.

Het aftappen dient plaats te vinden nadat de frees
gedurende lange tijd, bijvoorbeeld 's nachts, heeft
stilgestaan. Het brandstofpeil moet zo laag mogelijk
zijn.

De frees moet bij voorkeur zo gezet worden dat de
aftapkant iets lager staat, zodat het water en het
sediment zich bij de aftapplug verzamelen (1). Tap als
volgt af:

Plaats een opvangbak onder de plug (1).

Verwijder de plu en tap het water en bezinksel af tot
alleen nog zuivere olie uit de plug komt. Plaats de plug
terug.
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