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1CC102/C/122/C/132/142/C  M102IS4Með fyrirvara um hugsanlegar breytingar.
Prentað í Svíþjóð.

CC102/122 og CC132 eru sérstaklega ætlaðir til nota við viðgerðir á malbiki, en þá má einnig nota
við nýlagningu á minni háttar götum, gangstéttum og hjólreiðastígum. Þeir eru oft notaðir til viðbótar

við stærri valtara til að þjappa í samskeyti og þar sem erfitt er að komast að.

CC102C og CC122C eru litlir og léttir valtarar í combi-útfærslu
sem notaðir eru til að þjappa þunn lög og mjúkt malbik.

CC142 er dæmigerður „innanbæjarvaltari” til að nota við malbikun á götum, bílastæðum og
athafnasvæðum fyrirtækja.

Hann er nógu afkastamikill til að hafa við lítilli malbikunarvél við verkefni af þessu tagi.

CC142C er einnig ætlaður til minni háttar malbikunarverkefna þar sem umferð er lítil en sóst er eftir
jafnri og vel útlítandi yfirborðsáferð. Dæmigerð vinnusvæði hans – fyrir utan gangstéttir og

hjólreiðastíga – eru þess vegna útivistarsvæði, golfvellir og önnur íþróttamannvirki.

Titringsvaltarar
CC102/102C, CC122/122C

CC132, CC142/142C
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Viðhald
M102IS4, Apríl 2004

Díselvél:

CC102/C/122/C/132 Deutz F2L 2011, Isuzu 3LD1 PW-05
CC132/142/C Deutz F3L 2011
CC142/C Isuzu 3LD1 PW-05

Leiðarvísirinn á við frá og með:

CC102/C/122/C
Deutz PIN (S/N) *60117500*
Isuzu PIN (S/N) *60127500*
CC132 Deutz PIN (S/N) *60232800*
CC142/C
Deutz PIN (S/N) *60212800*
Isuzu PIN (S/N) *60222800*
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Farðu í gegnum alla handbókina áður en
viðhaldsvinna hefst.

Sjáðu um að loftræsting sé góð (útsog) ef
díselvélin er látin ganga innanhúss.

Til þess að valtarinn dugi eins og til er ætlast er mikilvægt að
viðhald hans sé rétt. Valtaranum þarf að halda hreinum til
þess að fljótt verði vart við ef eitthvað byrjar að leka eða losna
fer um bolta og festingar.

Þú skalt gera þér að vana að byrja daginn á því, áður en
valtarinn er settur í gang, að ganga einn hring kringum hann
og athuga hvort einhvers staðar sést leki eða annað sem ekki
er í lagi. Líttu líka á jörðina undir valtaranum, því að þar er oft
hægast að sjá merki um leka.

MUNDU EFTIR UMHVERFINU!
Láttu ekki eldsneyti og aðra olíu eða
umhverfisskaðleg efni lenda úti í náttúrunni.

Í þessari handbók er leiðbeint um það sem gera þarf með
jöfnu millibili og valtarastjórinn annast að jafnaði sjálfur.

Um díselvélina eiga líka við ábendingar
framleiðandans sem er að finna í sérstakri
handbók. Hún er í sínu hólfi í gagnamöppu valtar-
ans.

EFNISYFIRLIT

VIÐVÖRUNARTÁKN

ALMENNT

Öryggisfyrirmæli – varnir gegn slysum á fólki.

Sérstök aðgát – skemmdir á tækinu eða hluta
þess

Bls.
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Notaðu alltaf vandaða olíu í því magni sem sagt
er til um. Of mikið af smurfeiti eða olíu getur
valdið ofhitnun og þar með skertri endingu.

SMUROLÍA Á VÉL, Shell Rimula Super 15W/40 eða samsvarandi
f. lofthita -10°C – +50°C API CF–4/SG, (CD/CE)

GLUSSAOLÍA,
f. lofthita -10°C – +40°C Shell Tellus Oil TX68 eða samsvarandi
lofthiti yfir +40°C Shell Tellus Oil TX100 eða samsvarandi

LÍFRÆN GLUSSAOLÍA Shell Naturelle HF-E46
Valtarinn kann að koma frá verksmiðjunni fylltur olíu sem
brotnar niður í náttúrunni. Þá ber að nota samsvarandi
olíutegund þegar bætt er á eða skipt um.

OLÍA Á TROMLUR,
f. lofthita -15°C – +40°C Shell Spirax AX 80W/90 eða samsvarandi
lofthiti yfir +40°C Shell Spirax 85W/140 eða samsvarandi, API GL-5

SMURFEITI Shell Calithia EPT2 eða samsvarandi
Shell Retinax LX2

ELDSNEYTI Sjá handbók með díselvél

KÆLIVÖKVI, (Isuzu) GlycoShell eða samsvarandi
þynnist með vatni 50/50 Frostþolið að um -37°C.

Þegar unnið er í gríðarmiklum hita eða miklu
frosti þarf að nota aðrar tegundir smurnings.
Sjá í kaflanum „Sérstakar ábendingar” eða hafðu
samband við Dynapac.

Vél, olíustaða Loftsía

Vél, olíusía Rafgeymir

Glussatankur, staða Dekkjaþrýstingur

Glussaolía, sía Úðari

Tromlur, olíustaða Úðaratankur

Smurfeiti Endurvinnsla

Eldsneytissía Dekkjaúðari

Kælivökvi, staða

OLÍUTEGUNDIR OG TÁKN
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Þyngd CECE,
valtari með staðalbúnaði (kg), Deutz 2350 2600 3300 3900 2300 2425 3750

Lengd, m.v. staðalbúnað (mm) 2395 2395 2725 2725 2395 2395 2725

Breidd, m.v. staðalbúnað (mm) 1150 1280 1350 1400 1150 1280 1400

Hæð, m.v. staðalbúnað (mm) 1755 1755 1855 1855 1755 1755 1855

Hæð, valtari með veltigrind (mm) 2640 2640 2740 2740 2640 2640 2740

Hæð, valtari með stýrishúsi (mm) 2590 2590 2690 2690 2590 2590 2690

Þyngd og mál CC102 122 132 142 102C 122C 142C

Rýmd af vökvum Lítrar

Glussatankur ...................................... 40
Eldsneytistankur ................................. 50
Tankur f. fráhrindiefni (combi-útfærsla)40
Vatnstankur ...................................... 160 (CC102/102C, CC122/122C)
Vatnstankur ...................................... 200 (CC132, CC 142/142C)
Díselvél (Deutz F2L 2011) ................... 6,5 (CC102/102C, CC122/122C, CC132)
Díselvél (Deutz F3L 2011) ................... 6,0 (CC142/142C)
Díselvél (Isuzu 3 LD1PW-05) ............... 6,5 (CC102/102C, CC122/122C, CC142/142C)
Tromlur ................................................. 4,0 (CC102/102C)
Tromlur ................................................. 5,0 (CC122/122C)
Tromlur ................................................. 6,0 (CC132, CC142/142C)
Kælivökvi (Isuzu 3 LD1PW-05) ............ 2,5

Rafkerfi

Rafgeymir 12 V  75 Ah
Rafall 12 V  60 A
Öryggi 5, 7,5, 10, 15 A (flöt af tappagerð)

Titringslýsing CC102/102C CC122/122C CC132 CC142/142C

Álag, línulegt m.v. kyrrstöðu kg/cm10,3 10,4 13,6 14,6
Útslag mm 0,50 0,50 0,53 0,50
Tíðni Hz 56,0 56,0 51,0 51,0
Miðflóttakraftur kN 21,5 25,0 32,1 32,1

Akstursgeta CC102/122 CC102C/122C CC132/142 CC142C
Deutz Isuzu Deutz Isuzu Deutz Isuzu Deutz Isuzu

Hraðasvið km/klst 0-8,6 0-11,8 0-6,6 0-8,9 0-9,8 0-9,1 0-10,2 0-9,3
Brekkugeta (fræðileg) % 50/45 60 41 43

Dekk (á combi-útfærslu) CC102C/122C CC142C

Dekkjastærð 205/60-15 7,50-16
Dekkjaþrýstingur 170-250 kPa (1,7 - 2,5 kp/cm2) 240-300 kPa (2,4 - 3,0 kp/cm2)

TÆKNILÝSING
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Opnunarþrýstingur MPa CC102/122 CC132/142

Drifkerfi 33,0 35,0
Aðfærslukerfi 2,0 2,0
Titringsbúnaður 20,0 20,0
Stýrisbúnaður 17,0 17,0
Bremsum haldið frá 1,4 1,4

Boltastærð: M16
Festuflokkur: 10.9
Hersluvægi: 240 Nm

Hversu fast (vægi í Nm) á að beita herslulykli á
forsmurðar galvaníseraðar skrúfur.

Hersluvægi

ROPS

Glussakerfi

TÆKNILÝSING

M FESTUFLOKKUR

gengjur 8.8 10.9 12.9

M6 8,4 12 14,6
M8 21 28 34
M10 40 56 68
M12 70 98 117
M16 169 240 290
M20 330 470 560
M24 570 800 960
M30 1130 1580 1900
M36 1960 2800 –
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CC102 Deutz 105 – –
CC102 Isuzu 102 – –
CC102/LN Isuzu 99 – –
CC102C Deutz 105 – –
CC102C Isuzu 102 – –
CC102C/LN Isuzu 99 – –
CC122 Deutz 105 – –
CC122 Isuzu 102 – –
CC122/LN Isuzu 100 – –
CC122C Deutz 105 – –
CC122C Isuzu 102 – –
CC122C/LN Isuzu 100 – –
CC132 Deutz F2L – – –
CC132 Deutz F3L 106 – –
CC142 106 – –
CC142C 106 – –

TÆKNILÝSING

Hljóðgildi eru mæld samkvæmt ESB-tilskipun 2000/14/EB á tæki
útbúnu eftir ESB-reglum, með titring í gangi, mjúkt plastefni sem
undirlag og ökumannssæti í flutningsstöðu..

Hljóðgildi

Gerð Hávaðamörk
sem
framleiðandi
ábyrgist, dB(A)

Hljóðstyrkur
við eyra
ökumanns (á
palli), dB(A)

Hljóðstyrkur við
eyra ökumanns
(í stýrishúsi),
dB(A)

Hljóðstyrkur getur breyst eftir því á hvaða
undirlagi valtarinn er notaður og hvernig
ökumannssæti er stillt.

Titringur – ökumannssæti
(ISO 2631) Titringsgildi eru mæld í samræmi við akstur eins

og lýst er í reglugerð ESB 2000/14/EC á tæki sem
uppfyllir kröfur ESB, með stillt á titring á mjúku
pólýesterefni og með stól ökumanns í
akstursstillingu.

Titringur í ökumannssæti, hönd/handleggur (stýri/
stýrispinni):
Undir viðmiðunarmörkum.
Viðmiðunarmörk: < 2,5 m/s2.
Titringur í ökumannssæti, líkaminn (sæti ökumanns):
Undir viðmiðunarmörkum.
Viðmiðunarmörk: < 0,5 m/s2

Titringsstig getur verið breytilegt við akstur á
mismunandi undirlagi og við mismunandi
stillingar stóls.
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VIÐHALDSÁÆTLUN

Mynd 1 Staðir fyrir umhirðu og eftirlit

1. Eldsneytistankur
2. Eldsneytisinntak
3. Kælir
4. Lofthreinsari
5. Rafgeymir
6. Díselvél
7. Vatnstankur
8. Úðarar f. tromlu

9. Sköfur f. tromlu
10. Gúmmípúðar og festiskrúfur
11. Glussaáfylling
12. Glussatankur
13. Glussasía
14. Stöðugluggi fyrir glussa
15. Stýrisliður
16. Festing f. stýristjakk

17. Áfyllingartappi f. tromlu
18. Olíustaða í tromlu
19. Dekk – þrýstingur
20. Úðarar f. dekk
21. Sköfur f. dekk
22. Tankur f. fráhrindiefni
23. Handfang f. hjálparbremsu/handbremsu
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Reglubundnar aðgerðir á umfram allt að miða við
uppgefinn fjölda notkunarstunda, en í öðru lagi við
tímabil: daglega, vikulega o.s.frv.

Fjarlægðu alltaf ytri óhreinindi áður en þú bætir
á eða lítur eftir eldsneyti og öðrum olíum,
einnig þegar þú smyrð með smurfeiti eða olíu.

Um díselvélina eiga líka við ábendingar
framleiðandans sem er að finna í sérstakri
handbók.

Nr. á mynd 1 Aðgerð sjá bls. Athugasemd

4 Athuga viðvörunarmæli fyrir lofthreinsara 15
Athuga að loftslöngur séu óskemmdar
og þétt festar 15

15 Smyrja stýrislið 16
16 Smyrja festingu stýristjakks 16
19 Athuga þrýsting í dekkjum (combi) 16

Eftir fyrstu 50 notkunartíma valtarans á að skipta um
allar olíusíur og smurolíur (ekki glussaolíu).

Eftir hverja 50 notkunartíma (Vikulega)

Eftir hverja 10 notkunartíma (Daglega)

VIÐHALDSAÐGERÐIR

Nr. á mynd 1 Aðgerð sjá bls. Athugasemd

Áður en valtarinn er ræstur að morgni
6 Athuga olíustöðu á díselvél Sjá handbók með vélinni.

14 Athuga olíustöðu í glussatanki 10
3 Athuga stöðu kælivökva (Isuzu) 10
3 Athuga að hringrás kælilofts sé óteppt 11
1 Fylla eldsneytistank 11
7 Fylla vatnstank   11
8 Athuga úðunarbúnað f. tromlur 12
9 Athuga hvernig skröpur eru stilltar á tromlunum 13

21 Athuga fjaðrandi skröpur 13 Aukabúnaður
20 Athuga úðunarkerfið á dekkjum 13
21 Athuga hvernig skröpur eru stilltar á dekkjum 14
23 Prófa bremsurnar 14
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Nr. á mynd 1 Aðgerð sjá bls. Athugasemd

3 Hreinsa glussakælinn 17
5 Athuga vökvastöðu í rafgeymi 17
6 Skipta um smurolíu á díselvél (Isuzu) 18 Sjá handbók með vélinni
6 Hreinsa kælifleti á vatnskassa díselvélar Sjá handbók með vélinni

Eftir hverja 250 notkunartíma (Mánaðarlega)

Nr. á mynd 1 Aðgerð sjá bls. Athugasemd

18 Athuga olíustöðu í tromlum 19
10 Athuga gúmmípúða og festingar þeirra 19
11 Athuga loftrás í loki glussatanksins 20
6 Smyrja stjórnstöng og liðpunkta 20
6 Skipta um smurolíu á díselvél (Deutz) 21 Sjá handbók með vélinni
6 Skipta um olíusíu í díselvél 21 Sjá handbók með vélinni
6 Athuga kílreim í vélinni 21 Sjá handbók með vélinni
6 Skipta um eldsneytissíu í díselvél (Isuzu) 22 Sjá handbók með vélinni

Eftir hverja 500 notkunartíma (Á þriggja mánaða fresti)

Nr. á mynd 1 Aðgerð sjá bls. Athugasemd

13 Skipta um glussasíu 23
12 Losa þéttivatn úr glussatanki  24
4 Skipta um eldsneytissíu í díselvél (Deutz) 24
6 Byt dieselmotorns bränslefilter (Deutz) 24
6 Skipta um forsíu í díselvél 25
6 Athuga tannreim í vélinni Sjá handbók með vélinni
6 Athuga verkun ventla í vélinni Sjá handbók með vélinni

Eftir hverja 1000 notkunartíma (Misserislega)

Nr. á mynd 1 Aðgerð sjá bls. Athugasemd

12 Skipta um olíu í glussatanki  26
18 Skipta um olíu í tromlum 26
7 Tæma og þrífa vatnstank 27

22 Hreinsa tank fyrir fráhrindiefni 28
1 Tæma og þrífa eldsneytistank 28

Athuga að stýrisliður sé í lagi 28

Eftir hverja 2000 notkunartíma (Árlega)

VIÐHALDSAÐGERÐIR
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EFTIR HVERJA 10 NOTKUNARTÍMA (Daglega)

Kælivatnsstaða – eftirlit,
áfylling (hringrás kælilofts)

ISUZU

Viðhafðu fyllstu gát ef nauðsynlegt er að
opna vatnskassalokið á vélinni heitri.
Hætta á að brennast! Notaðu hanska og
hlífðargleraugu.

Þegar bætt er á kælikerfið á að nota kælivökva sem er
50% vatn og 50% frostlögur. Sjá tæknilýsingar í
þessum leiðarvísi og handbókinni með vélinni.

Skiptu um kælivökva og skolaðu allt kælikerfið
á tveggja ára fresti. Aðgættu líka að loftrás sé
óteppt gegnum kælinn.

Mynd 4 Kælir
1. Vatnskassalok

1

Glussatankur – olíustaða
– Áfylling

1

Mynd 3 Vélarhús
1. Glussaáfylling

Opnaðu vélarhlífina til fulls og skrúfaðu af áfyllingarlokið
(1), og bættu við glussa ef þörf krefur. Sjá bls. 3 um
rétta gerð af glussaolíu.

Mynd 2 Glussatankur
1. Olíustöðugluggi

Glussatankur – olíustaða
– Áfylling

1

Opnaðu vélarhlífina hægra megin.

Athugaðu að olíustaðan sé milli merkjanna „min” og
„max”. Sé hún of lág skaltu bæta á glussaolíu, valinni
eftir yfirlitinu um olíutegundir.

Leggðu valtaranum á jafnsléttu. Þegar
unnið er við eftirlit og stillingar á valtara-
num á alltaf, nema annað sé tekið fram, að
drepa á vélinni og hafa hjálparbremsu-/
handbremsuhnappinn niðri.
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Skrúfaðu af lokið (1) og fylltu á með hreinu
vatni. Fjarlægðu ekki síuna. Sjá tæknilýsingu
um stærð tanksins.

Eina íblöndun: Lítið eitt af umhverfisvænum
frostlegi, og fyrir combi-útfærslu kannski
skurðarvökvi.

1

Mynd 6 Eldsneytistankur
1. Lok

Eldsneytistankur – fylla á
Fylltu eldsneytistankinn daglega áður en vinna hefst.
Skrúfaðu af læsanlegt lokið (1) og settu á díselolíu þar
til hún nær neðri brún stútsins.

Hafðu vélina aldrei í gangi þegar eldsneyti
er tekið, reyktu ekki og láttu ekki sullast
niður.

Sjá handbók með vélinni um rétta gerð af díselolíu.

Eldsneytistankurinn tekur 50 lítra.

EFTIR HVERJA 10 NOTKUNARTÍMA (Daglega)

Mynd 5 Hægri hlið valtarans
1. Kæligrillið

Loftrás – eftirlit

1

Aðgættu að loftrás að díselvélinni sé óteppt gegnum
grillið á vélarhúsinu.

Vatnstankur – fylla á

Mynd 7 Vatnstankur
1. Lok

1
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Mynd 10 Dælukerfi
1. Vatnssía
2. Vatnsloki
3. Vatnsdæla

3

Mynd 9 Stútur
1.Hulsa
2.Stútur
3.Pakkning
4.Sía

1
2 3

4

Stíflaðan úðastút skrúfar maður sundur með handafli.
Notaðu þrýstiloft til að blása stíflu úr stútnum (2) og
fínsíunni (4), eða settu í varastykki og hreinsaðu þau
stífluðu seinna.

Notaðu öryggisgleraugu við alla vinnu með
þrýstiloft.

Til að hreinsa grófsíu (1) þarf að skrúfa fyrir lokann (2)
og losa síuhúsið.

Hreinsaðu síu og síuhús, athugaðu að gúmmípakkning
í síuhúsi sé óskemmd.

Þegar búið er að yfirfara úðunarbúnaðinn og hreinsa
það sem þarf, settu hann þá í gang og athugaðu
hvernig hann vinnur.

Tæmiloki er vinstra megin í sama rými og dælukerfið.
Með honum er hægt að tæma bæði tankinn og
dælukerfið.

1

2

Úðarar f. tromlu
Eftirlit – þrif

Settu úðunarbúnaðinn í gang og athugaðu að enginn
úðastútur (1) sé stíflaður. Hreinsaðu, ef á þarf að halda,
stíflaða stúta, sömuleiðis grófsíuna sem er í
dæluhúsinu, sjá myndirnar hér á eftir.1

Mynd 8 Tromla
1. Stútur

EFTIR HVERJA 10 NOTKUNARTÍMA (Daglega)
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Úðarar/dekk
Eftirlit – þrif

Mynd 13 Hjólastell
1. Áfyllingarlok
2. Stútar (einn fyrir hvert dekk)

1

2

Fylltu aftari tankinn af fráhrindivökva, t.d. vatni sem
blandað er með 2% skurðarvökva. Athugaðu að
úðastútarnir (2) séu ekki stíflaðir. Ef með þarf skaltu
hreinsa þá og síuna. Sjá nánari leiðbeiningar undir
„Úðunarbúnaður f. tromlur. Eftirlit – þrif”.

Í tankinn fyrir fráhrindiefni má aldrei setja
neinn eldfiman vökva eða umhverfisskaðle-
gan.

Líttu öðru hvoru eftir slitflötunum á dekkjunum
til að sjá hvort malbiksklessur festast á þeim,
eins og getur komið fyrir meðan þau eru of
köld.

EFTIR HVERJA 10 NOTKUNARTÍMA (Daglega)

Sköfur, fjaðrandi (aukabúnaður)
– eftirlit

Athugaðu að sköfurnar séu óskemmdar. Fjaðrandi
sköfurnar er óþarft að stilla því að fjöðrunin heldur þeim
mátulega þétt að tromlunni. Hve fast þau snerta getur
breyst þegar malbiksleifar safnast á sköfuna.
Hreinsaðu hana eftir þörfum.

Þegar ekið er milli staða á að færa sköfurnar
frá tromlunum.

Mynd 12 Fjaðrandi sköfur
1. Fjöðrun
2. Sköfublað

1

2

Mynd 11 Tromla
1. Sköfublað
2. Stilliskrúfur
3. Stilliskrúfur

1   2    3

3

2

1

Athugaðu að sköfurnar séu óskemmdar. Stilltu
sköfurnar þannig að þær liggi 1–2 mm frá tromlunni.
Þegar unnið er við sérstakt malbik getur þó verið betra
að sköfublöðin (1) liggi létt á tromlunum.

Hve fast þau snerta getur breyst þegar malbiksleifar
safnast á sköfuna.

Blaðið er fært ofar eða neðar með því að losa
skrúfurnar (2).

Með því að losa skrúfurnar (3) er hægt að stilla blaðið
þannig að það liggi fastar eða lausar við tromluna.

Gleymdu ekki að herða allar skrúfur þegar þú hefur stillt
sköfuna.

Sköfur, fastar
Eftirlit – stilling

1-2 mm

1-2 mm
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Athugaðu hemlun valtarans á þennan hátt:

Keyrðu hægt áfram.

Ýttu niður hjálparbremsu-/handbremsuhnappnum (6).
Nú á að kvikna viðvörunarljós (9) í mælaborði og
valtarinn að stansa.

Þegar búið er að prófa bremsurnar á að setja
skiptinguna (áfram/afturábak) á hlutlaust.

Togaðu upp hjálparbremsu-/handbremsuhnappinn.

Þá er valtarinn tilbúinn til notkunar.

2      3

1 4

Sköfur – eftirlit – stilling

Mynd 15 Dekkjasköfur
1. Skafa
2. Sköfuhaus
3. Splitti
4. Stilliskrúfur

Sjáðu um að skafan (1) liggi við dekkin þegar malbik er
valtað.

Þegar verið er að færa valtarann eiga sköfurnar ekki að
liggja við dekkin. Festu sköfuhausinn (2) í hærri stöðu
með því að færa splittið (3) í efsta gat.

Hægt er að breyta því hve þvert skafan kemur á dekkið
með því að losa skrúfurnar (4), stilla sköfuna og herða
skrúfurnar aftur.

Dælukerfi f. dekk
Eftirlit – þrif

2

1

Mynd 14 Vinstra fótstig
1. Síuhús
2. Krani

Við hreingerningu þarf að skrúfa fyrir kranann (2).
Taktu síuhúsið (1) af. Hreinsaðu síustykki og síuhús.
Gakktu úr skugga um að vatnsdælan gangi,
annaðhvort með því að taka á henni eða hlusta eftir
hljóði.

EFTIR HVERJA 10 NOTKUNARTÍMA (Daglega)

6 9

Mynd 16 Mælaborð
6. Hnappur f. hjálparbremsu/

handbremsu
9. Viðvörunarljós f. bremsur

Bremsur – eftirlit
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Lofthreinsari
Eftirlit – viðvörunarmælir

EFTIR HVERJA 50 NOTKUNARTÍMA (Vikulega)

Skiptu um eða hreinsaðu aðalsíu
lofthreinsarans (1) ef viðvörunarmælirinn (4)
sýnir rautt þegar dísilvélin gengur á fullu.

Losaðu festispennurnar tvær, taktu lokið af og dragðu
út aðalsíuna (1).

Fjarlægðu ekki öryggissíuna (2).

Aðalsía
– Hreinsuð með þrýstilofti

Mynd 18 Aðalsía

Mynd 17 Lofthreinsari
1. Aðalsía
2. Öryggissía
3. Síuhús
4. Viðvörunarmælir

Mynd 19 Loftsía
4. Öryggissía

Öryggissía – skipti

Ef aðalsían er hreinsuð á að nota þrýstiloft með ekki
meira en 5 bara þrýstingi. Blástu upp og niður meðfram
pappírsbrotunum innan á síunni.

Haltu loftstútnum a.m.k. 2–3 cm frá svo að pappírinn
rifni ekki af blæstrinum.

Notaðu öryggisgleraugu við alla vinnu með
þrýstiloft.

Strjúktu innan úr lokinu og síuhúsinu (3).

Athugaðu að klemmurnar, sem festa
loftinntaksslönguna á síuhúsið, séu hertar.
Einnig að slöngurnar séu óskemmdar, farðu
yfir þær alveg að vélinni.

Hreinsaðu sömu síuna í mesta lagi 5 sinnum,
skiptu svo um.

Þegar búið er að hreinsa eða skipta um aðalsíu í 5
skipti er tími til kominn að skipta um öryggissíu. Hana
er ekki hægt að hreinsa.

Þegar skipta skal um öryggissíu (4) á að draga hana út
úr festingu sinni, setja í nýja, og setja svo saman
lofthreinsarann aftur í öfugri röð.

1

2

3

4

4

Leggðu valtaranum á jafnsléttu. Þegar
unnið er við eftirlit og stillingar á valtara-
num á alltaf, nema annað sé tekið fram, að
drepa á vélinni og hafa hjálparbremsu-/
handbremsuhnappinn niðri.
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Stýristjakkur og stýrisliður
– smurning

1

Mynd 20 Stýrisliður
1. Smurkoppar

1

Dekk – loftþrýstingur

Mynd 21 Dekk (á combi-útfærslu)
1. Ventill

Athugaðu þrýstinginn með dekkjamæli.

Athugaðu að öll dekk séu jafn hart pumpuð.

Þrýstingurinn á að vera: Sjá „Tæknilýsing”

EFTIR HVERJA 50 NOTKUNARTÍMA (Vikulega)

Enginn má vera nálægt stýrisliðnum með-
an vélin er í gangi. Þar er hætta á að klem-
mast þegar stýringunni er beitt. Settu
valtarann í handbremsu áður en smurt er.

Snúðu stýrinu þangað til valtarinn er í kröppustu beygju
til vinstri. Þá er hægt að komast að öllum fjórum
smurkoppunum (1) frá hægri hlið hans.

Þurrkaðu af smurkoppunum (1). Settu í hvern
smurkopp fimm slög með koppafeitisprautu. Athugaðu
að smurfeitin komi út gegnum legurnar. Ef feitin kemur
ekki í gegn getur verið nauðsynlegt að nota tjakk til að
taka álagið af stýrisliðnum og smyrja svo að nýju.



17CC102/C/122/C/132/142/C  M102IS4

Athugaðu að loft eigi greiða leið gegnum kælinn.
Óhreinindum þarf að blása úr kælinum með þrýstilofti
eða skola með háþrýstidælu.
Við hreinsun er blásið eða skolað aftan frá, öfugt við
kæliloftið.

Farðu varlega við háþrýstiþvott, ekki fara með
stútinn of nálægt kælinum.

Notaðu öryggisgleraugu við alla vinnu með
þrýstiloft eða háþrýstiþvott.

Notaðu engan óbyrgðan eld meðan þú
gætir að geyminum. Þegar geymirinn
hleðst myndast í honum sprengifimt gas.

Mynd 22 Vélarhús
1. Glussakælir

1

Glussakælir
Eftirlit – þrif

Rafgeymir
Athuga vökvastöðu

Hólf í rafgeymi

Opnaðu vélarhlífina til fulls.

Strjúktu ofan af rafgeyminum.

Notaðu hlífðargleraugu. Í rafgeyminum er
ætandi sýra. Skolaðu hana af með vatni ef
hún snertir líkamann.

Taktu tappana af geyminum og athugaðu að
vökvaborðið sé u.þ.b. 10 mm fyrir ofan plöturnar. Það
þarf að gá að vökvastöðunni í öllum hólfum geymisins.
Standi vökvinn of lágt á að bæta á geyminn eimuðu
vatni. Ef það er gert í frosti þarf að láta vélina ganga
stundarkorn á eftir. Annars er hætt við að það frjósi á
geyminum.

Athugaðu að loftgöt á geymistöppunum séu ekki stífluð.
Skrúfaðu tappana svo á aftur.

Leiðsluskórnir eiga að vera hreinir og vel hertir. Tærðar
leiðslutengingar þarf að hreinsa og smyrja síðan með
sýrulausu vaselíni.

Þurfi að losa rafgeyminn á alltaf að aftengja
mínusskautið fyrst.
Þegar geymirinn er settur í á alltaf að tengja
plúsleiðsluna fyrst.

Haltu til haga gamla geyminum þegar skipt
hefur verið um. Í honum er blý sem er skaðlegt
í náttúrunni.

Þegar eitthvað á að rafsjóða á valtaranum á
fyrst að losa jarðtengi rafgeymisins og síðan
allar tengingar við rafalinn.

1

Mynd 23 Rafgeymissæti
1. Rafgeymir

Mynd 24 Vökvastaða í rafgeymi
1. Geymistappi
2.Vökvastaða
3.Plata

EFTIR HVERJA 250 NOTKUNARTÍMA (Mánaðarlega)

Leggðu valtaranum á jafnsléttu. Þegar
unnið er við eftirlit og stillingar á valtara-
num á alltaf, nema annað sé tekið fram, að
drepa á vélinni og hafa hjálparbremsu-/
handbremsuhnappinn niðri.

1

2

3

10 mm
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Díselvél – olíuskipti

1

Mynd 25 Vélarhús, hægra megin
1. Olíutæming

ISUZU

Láttu vélina hitna áður en olíunni er tappað af..

Sjáðu um að loftræsting sé góð (útsog) ef
díselvélin er látin ganga innanhúss.
(Hætta á kolsýringseitrun.)

Dreptu á vélinni og dragðu upp handfangið
fyrir hjálparbremsu/handbremsu.

Undir tæmingarstútinn skaltu setja ílát sem
rúmar a.m.k. 8 lítra. Haltu olíunni til haga og
afhentu til förgunar.

Varast þarf að brenna sig þegar tappað er
af heitri olíu. Passaðu hendurnar.

Skrúfaðu tæmingartappann (1) af.
Láttu alla olíu renna út og settu tappann á sinn stað.

Settu nýja olíu á vélina. Sjá yfirlitið um olíutegundir, eða
handbók með díselvélinni, um rétt val á smurolíu.

Athugaðu með olíukvarðanum að mátulega sé fyllt á.
Sjá nánar í handbók með vélinni.

EFTIR HVERJA 250 NOTKUNARTÍMA (Mánaðarlega)
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Tromla – olíustaða – eftirlit
– áfylling

Þessi aðferð á við fyrir CC102/122.

Keyrðu valtarann hægt þar til olíutappinn (1) er fyrir
miðju á eftirlitsopi (2).

Skrúfaðu tappann úr og athugaðu að olían nái upp undir
neðri brún á opinu. Ef þörf krefur á að bæta á nýrri og
hreinni olíu. Notaðu olíu samkvæmt yfirlitinu um
olíutegundir.

Olíutappinn (1) er segulmagnaður, og á að hreinsa af
járnagnir, sem kunna að loða við hann, áður en hann er
settur á aftur.

1 2

Mynd 26 Tromla, titringshlið
1. Olíutappi
2. Eftirlitsop

Tromla
– eftirlit með olíustöðu

Þessi aðferð á við fyrir CC132/142.

Keyrðu valtarann hægt þar til olíutappinn (1) er fyrir
miðju á hálfhringlaga úrtakinu á tromlufestingunni.

Skrúfaðu tappann úr og athugaðu að olían nái upp undir
neðri brún á opinu. Ef þörf krefur á að bæta á nýrri og
hreinni olíu. Notaðu olíu samkvæmt yfirlitinu um
olíutegundir.

Olíutappinn (1) er segulmagnaður, og á að hreinsa af
járnagnir, sem kunna að loða við hann, áður en hann er
settur á aftur.

1

Mynd 27 Tromla, drifhlið
1. Olíutappi

EFTIR HVERJA 500 NOTKUNARTÍMA (Á þriggja mánaða fresti)

Leggðu valtaranum á jafnsléttu. Þegar
unnið er við eftirlit og stillingar á valtara-
num á alltaf, nema annað sé tekið fram, að
drepa á vélinni og hafa hjálparbremsu-/
handbremsuhnappinn á.

Mynd 28 Tromlufesting
1. Gúmmípúði
2. Festiskrúfur

12

Gúmmípúðar og festiskrúfur
– eftirlit

Athugaðu alla gúmmípúðana (1). Skiptu um þá alla ef
meira en fjórðungur þeirra á sömu hlið tromlunnar er
með sprungur dýpri en 10–15 mm.

Notaðu hnífsblað eru annað oddhvasst áhald við
eftirlitið.

Athugaðu líka að festiskrúfurnar (2) séu hertar.
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1

2

Mynd 31 Ökumannssæti
1. Skipting (áfram/afturábak)
2. Festiskrúfur

Smyrðu með nokkrum olíudropum skiptinguna (áfram/
afturábak) inni í vélarhúsinu.
Ef skiptingin fer að standa á sér eftir langa notkun, þá
skaltu taka af hlíf og gírstöng við ökumannssæti og
endursmyrja hreyfanlega hluta.

Smyrðu hreyfihluti í skiptingu.
Taktu hlífina (1) af með því að losa skrúfurnar (2) ofan
á henni. Smyrðu með olíu hreyfihlutina undir henni.

Skipting – smurning

Skipting – smurning

1

Mynd 30 Vélarhús
1. Skipting (áfram/afturábak)

EFTIR HVERJA 500 NOTKUNARTÍMA (Á þriggja mánaða fresti)

Skrúfaðu lokið af og athugaðu að það sé ekki stíflað.
Loft á að komast greiðlega gegnum það í báðar áttir.
Ef fyrirstaða er í aðra hvora áttina skaltu hreinsa lokið
með ögn af díselolíu og blása með þrýstilofti uns leiðin
er greið, eða þá skipta um og setja nýtt lok.

Notaðu öryggisgleraugu við alla vinnu með
þrýstiloft.1

Lok á glussatanki
– eftirlit

Mynd 29 Vélarhús
1. Lok
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Díselvél – olíuskipti

1

Mynd 32 Vélarhús, hægra megin
1. Olíutæming

DEUTZ

Láttu vélina hitna áður en olíunni er tappað af.

Sjáðu um að loftræsting sé góð (útsog) ef
díselvélin er látin ganga innanhúss.
(Hætta á kolsýringseitrun.)

Dreptu á vélinni og settu handbremsuna á.

Undir tæmingarstútinn skaltu setja ílát sem
rúmar a.m.k. 8 lítra. Haltu olíunni til haga og
afhentu til förgunar.

Varast þarf að brenna sig þegar tappað er
af heitri olíu. Passaðu hendurnar.

Skrúfaðu tæmingartappann (1) af.
Láttu alla olíu renna út og settu tappann á sinn stað.

Settu nýja smurolíu á vélina. Sjá yfirlitið um
olíutegundir, eða handbók með díselvélinni, um rétt val
á smurolíu. Athugaðu með olíukvarðanum að mátulega
sé fyllt á. Sjá nánar í handbók með vélinni.Olíusía – skipti

Taktu olíusíuna (1) úr, fleygðu henni og settu í nýja.

Athugaðu að ekki sjáist á reiminni (2) sprungur eða
aðrar skemmdir. Skiptu um eftir þörfum.

Athugaðu strekkingu á reiminni, og strekktu betur ef
hægt er að ýta henni niður með þumalfingri meira en 10
mm mitt á milli skoruhjólanna.

Um olíuskipti, síuskipti og reimarstrekkingu er
vísað á handbók með díselvélinni um nánari
leiðbeiningar.

Settu vélina í gang og athugaðu að enginn leki sé
kringum olíusíuna eða tæmingartappann.

Sjáðu um að loftræsting sé góð (útsog) ef
díselvélin er látin ganga innanhúss.
(Hætta á kolsýringseitrun.)

Festu hlífðarplötuna aftur fyrir vélina.

1 2

Mynd 34 Díselvél (Isuzu)
1. Olíusía

1

Mynd 33 Díselvél (Deutz)
1. Olíusía
2. Kílreim

EFTIR HVERJA 500 NOTKUNARTÍMA (Á þriggja mánaða fresti)
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Að skipta um eldsneytissíu
ISUZU

Losaðu eldsneytissíuna (1) og skrúfaðu hana úr. Sían fer
í förgun; hún er einnota og ekki hægt að hreinsa hana.

Um skipti á eldsneytissíu er vísað á handbók
með díselvélinni um nánari leiðbeiningar.

Settu vélina í gang og athugaðu að enginn leki sé
kringum eldsneytissíuna.

Sjáðu um að loftræsting sé góð (útsog) ef
díselvélin er látin ganga innanhúss.
(Hætta á kolsýringseitrun.)

Mynd 35 Vélarhús
1. Eldsneytissía

1

EFTIR HVERJA 500 NOTKUNARTÍMA (Á þriggja mánaða fresti)

Hafðu ílát undir til að taka við díselolíunni sem
rennur út þegar sían er losuð.
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Mynd 38 Glussasía
3. Lok
4. Síustykki
5. Handfang
6. Síuhaldari

6
3

5

4

Taktu af rauða lokið (3) og dragðu upp síustykkið (4).

Settu rauða lokið á sinn stað í bili svo að ryk og
óhreinindi komist ekki í tankinn.

Losaðu síustykkið (4) frá handfanginu (5).

Sían fer í förgun; hún er einnota og ekki hægt
að hreinsa hana.

Festu nýtt síustykki á handfangið og komdu öllu saman
fyrir í síuhaldaranum (6). Festu rauða lokið aftur.

Settu díselvélina í gang og láttu hana ganga á fullu í
hálfa mínútu. Athugaðu að ekki leki með síulokinu (3).

Sjáðu um að loftræsting sé góð (útsog) ef
díselvélin er látin ganga innanhúss.
(Hætta á kolsýringseitrun.)

3

Mynd 37 Glussasía
3. Lok

Losaðu festiskrúfurnar sex (1).

Taktu hlífðarplötuna (2) frá.

1

2

Mynd 36 Vélarhús
1.Festiskrúfur
2.Hlífðarplata

Glussasía – skipti

EFTIR HVERJA 1000 NOTKUNARTÍMA (Misserislega)

Leggðu valtaranum á jafnsléttu. Þegar
unnið er við eftirlit og stillingar á valtara-
num á alltaf, nema annað sé tekið fram, að
drepa á vélinni og hafa hjálparbremsu-/
handbremsuhnappinn á.
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Glussatankur – tæming
Þéttivatn í glussatanki á að losa um tappagatið (1). Það
er gert þegar valtarinn hefur staðið kyrr lengi, t.d. yfir
nóttina.

Farðu mjög varlega við aftöppunina. Ekki má
missa frá sér tappann svo að öll olían renni út.

vona á að tappa af:

Settu ílát undir tappagatið.

Losaðu tappann og láttu vatn renna út.

Festu tappann tryggilega.
Mynd 39 Grindin frá vinstri

1. Tæmingartappi

1

Að skipta um loftsíu

Mynd 40 Lofthreinsari
1. Síuhús
2. Öryggissía
3. Aðalsía

Að skipta um eldsneytissíu

Mynd 41 Vélarhús
1. Eldsneytissía

1

EFTIR HVERJA 1000 NOTKUNARTÍMA (Misserislega)

Skiptu um aðalsíu (3) lofthreinsarans, þótt kannski sé
ekki búið að hreinsa hana fimm sinnum. Sjá um
síuskipti undir yfirskriftinni „Eftir hverja 50
notkunartíma”.

Ef sían stíflast og ekki er skipt um, fer vélin að
missa kraft og reykur eykst í útblæstrinum. Þá
liggur vélin líka undir skemmdum.

DEUTZ

Losaðu eldsneytissíuna (1) og skrúfaðu hana úr. Sían fer
í förgun; hún er einnota og ekki hægt að hreinsa hana.

Um skipti á eldsneytissíu er vísað á handbók
með díselvélinni um nánari leiðbeiningar.

Settu vélina í gang og athugaðu að enginn leki sé
kringum eldsneytissíuna.

Sjáðu um að loftræsting sé góð (útsog) ef
díselvélin er látin ganga innanhúss.
(Hætta á kolsýringseitrun.)

Hafðu ílát undir til að taka við díselolíunni sem
rennur út þegar sían er losuð.

1

2

3
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Skipta um forsíu í díselvél
(Deutz)

1 2

Mynd 42 Vélarhús
1. Forsía
2. Slönguklemmur

EFTIR HVERJA 1000 NOTKUNARTÍMA (Misserislega)

Settu handbremsuna á.

Dreptu á vélinni og opnaðu vélarhlífina vinstra megin.

Losaðu slönguklemmurnar (2) með skrúfjárni.

Taktu úr forsíuna (1) og settu hana í förgun;
hún er einnota og ekki hægt að hreinsa hana.

Settu í nýja forsíu og hertu slönguklemmurnar aftur.

Settu vélina í gang og athugaðu að enginn leki sé
kringum síuna.

Sjáðu um að loftræsting sé góð (útsog) ef
díselvélin er látin ganga innanhúss. Hætta
á kolsýringseitrun.
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Þessi aðferð á við fyrir CC132/142.

Láttu valtarann standa á jafnsléttu og keyrðu hægt þar
til olíutappinn (1) vísar beint niður.

Dreptu á vélinni og dragðu upp handfangið
fyrir hjálparbremsu/handbremsu.

Settu ílát undir tappann. Það þarf að taka
a.m.k. 7 lítra. Haltu olíunni til haga og afhentu
til förgunar.

Skrúfaðu úr tappann og láttu alla olíu renna út. Sjá um
að fylla á olíu undir fyrirsögninni „Eftir hverja 500
notkunartíma”.

Glussatankur – olíuskipti

1

Mynd 43 Valtarinn frá vinstri
1. Tæmingartappi

Mynd 45 Tromla, drifhlið
1. Olíutappi

Tromla – olíuskipti

Mynd 44 Tromla, titringshlið
1. Olíutappi

1

1

Þessi aðferð á við fyrir CC102/122.

Láttu valtarann standa á jafnsléttu og keyrðu hægt þar
til olíutappinn (1) vísar beint niður.

Dreptu á vélinni og settu handbremsuna á.

Settu ílát undir tappann. Það þarf að taka
a.m.k. 6 lítra. Haltu olíunni til haga og afhentu
til förgunar.

Skrúfaðu úr tappann og láttu alla olíu renna út. Sjá um
að fylla á olíu undir fyrirsögninni „Eftir hverja 500
notkunartíma”.

Tromla – olíuskipti

EFTIR HVERJA 2000 NOTKUNARTÍMA (Árlega)

Leggðu valtaranum á jafnsléttu. Þegar
unnið er við eftirlit og stillingar á valtara-
num á alltaf, nema annað sé tekið fram, að
drepa á vélinni og hafa hjálparbremsu-/
handbremsuhnappinn á.

Varast þarf að brenna sig þegar tappað er
af heitri olíu. Passaðu hendurnar.

Settu ílát undir tappagatið. Það þarf að taka
a.m.k. 40 lítra. Haltu olíunni til haga og afhentu
til förgunar.

Skrúfaðu úr tæmingartappann (1) og láttu alla olíu renna
út. Strjúktu af tappanum og skrúfaðu hann á sinn stað.

Bættu á nýrri og hreinni glussaolíu af þeim
gæðum sem fram kemur í yfirlitinu um
olíutegundir.

Skiptu um glussasíu, sjá undir fyrirsögninni „Eftir hverja
1000 notkunartíma”.

Ræstu vélina og notaðu allt sem vökvadrifið er á
valtaranum. Athugaðu hve hátt stendur í
glussatankinum og bættu á ef þarf.

Sjáðu um að loftræsting sé góð (útsog) ef
díselvélin er látin ganga innanhúss. Hætta
á kolsýringseitrun.
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Vatnstankur – aftöppun
Mundu eftir frosthættu á vetrum. Tæmdu
tankinn, dælu og leiðslur.

Hægast er að tappa af tankinum með því að skrúfa frá
tæmingarkrananum á vatnssíunni (1).
(Það er líka tæmingartappi neðan á tankinum.)1

Mynd 46 Dælukerfi
1. Vatnssía

Vatnsdæla – aftöppun

Mynd 47 Dælukerfi
1. Vatnsdæla
2. Tæmingarkrani

Tappað er af vatnsdælunni með því að opna
tæmingarkranann (2).

Vatnstankur – þrif

Mynd 48 Vatnstankur
1. Tæmingartappi

1

EFTIR HVERJA 2000 NOTKUNARTÍMA (Árlega)

Tankana á að þrífa með vatni og bæta í það ræstiefni
sem hentar á plast.

Settu síuhúsið eða tæmingartappann (1) á sinn stað.
Fylltu tankinn aftur og athugaðu hvort nokkuð lekur.

Vatnstankarnir eru úr plasti (pólýeteni) og eru
endurvinnanlegir.

1

2
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Mynd 50 Eldsneytistankur
1. Tæmidæla

Mynd 49 Dælukerfi
1. Vatnsloki
2. Tæmingarkrani
3. Tæmingarslanga

3

1

2

1

Eldsneytistankur – þrif

Tankur f. fráhrindiefni
– aftöppun

Tankinn á að tæma með því að opna bæði kranann (1)
og tæmingarkranann (2), sem er í þrepinu vinstra
megin. Slangan (3) er til þess að losa fráhrindivökvann
í hentugt ílát.

Um hreinsun á tankinum sjá „Vatnstankur – þrif”.

Tankurinn fyrir fráhrindiefni er úr plasti
(pólýeteni) og er endurvinnanlegur.

EFTIR HVERJA 2000 NOTKUNARTÍMA (Árlega)

Hægast er að þrífa tankinn þegar hann er nærri tómur.

Notaðu hentuga dælu, t.d. sérstaka
olíutæmidælu, til að ná upp gruggi sem kann
að hafa sest til í tankinum. Hafðu til ílát fyrir
innihaldið og komdu því til förgunar.

Hafðu alltaf í huga eldhættuna þegar elds-
neyti er meðhöndlað.

Eldsneytistankurinn er úr plasti (pólýeteni) og
er endurvinnanlegur.

Stýrisliður – eftirlit
Athugaðu stýrisliðinn hvort þar sjást nokkrar skemmdir
eða sprungur.

Athugaðu boltana og hertu ef þarf.

Athugaðu líka hvort eitthvað stendur á sér eða fellur
ekki rétt saman.

Mynd 51 Stýrisliður
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Mynd 52 Valtari með veðurhlíf

LENGI ÚR NOTKUN

Sé valtaranum lagt í meira en mánuð ber að
fylgja leiðbeiningunum hér á eftir.

Þær eiga við um allt að sex mánaða kyrrstöðu.

Atriðum sem merkt eru með * þarf að breyta til
baka áður en valtarinn er aftur tekinn í notkun.

Rafgeymir

Díselvél

Lofthreinsari, púströr

Eldsneytistankur

Glussatankur

Úðunarbúnaður

Stýristjakkur, hjarir o.fl.

Dekk (á combi-útfærslu)

Hlífar, segl

* Sjá leiðbeiningar framleiðandans í handbók um
vélina sem fylgir valtaranum.

* Taktu rafgeyminn úr valtaranum, hreinsaðu hann að
utan og athugaðu að vökvastaðan sé rétt (sjá undir
fyrirsögninni „Eftir hverja 50 notkunartíma”). Síðan á
að halda geyminum við með því að hlaða hann í
hverjum mánuði.

* Festu plast eða límband yfir lofthreinsarann eða
inntaksop hans (sjá undir fyrirsögnunum „Eftir hverja
50 notkunartíma” og „Eftir hverja 1000
notkunartíma”). Einnig á að loka púströrinu. Þetta er
gert til að ekki komist raki inn í vélina.

Fylltu eldsneytisgeyminn upp í topp. Þá þéttist ekki í
honum raki.

Fylltu glussatjakkinn að efstu merkingu, sjá undir
fyrirsögninni „Eftir hverja 10 notkunartíma”.

* Tappaðu öllu vatni af vatnstönkunum (sjá undir
fyrirsögninni „Eftir hverja 2000 notkunartíma”).
Einnig þarf að tæma leiðslur, síuhús og vatnsdælu.
Taktu af alla úðastútana (sjá undir fyrirsögninni „Eftir
hverja 10 notkunartíma”). Tæmdu líka tankinn fyrir
fráhrindiefni (sjá undir fyrirsögninni „Eftir hverja 2000
notkunartíma”).

Smyrðu með smurfeiti legur á stýrislið og báðum
endum stýristjakksins (sjá undir fyrirsögninni „Eftir
hverja 50 notkunartíma”). Notaðu varnarfeiti til að
smyrja bullustöng stýristjakksins. Einnig á að smyrja
hjarirnar á vélarhlífum og stýrishússhurðum, svo og
báða enda (óþöktu hlutana) á gírbarkanum (sjá undir
fyrirsögninni „ Eftir hverja 500 notkunartíma”).

Sjáðu um að dekkjaþrýstingur sé ekki minni en 200
kPa (2,0 kp/cm2).

* Lokaðu hlífðarplötu á stýrisstönginni. Breiddu segl
yfir allan valtarann.Ábreiðan má ekki ná alveg til
jarðar. Best er, ef við verður komið, að valtarinn
standi í húsi, helst þar sem hitastig er jafnt.
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SÉRSTAKAR ÁBENDINGAR

Tengdu ekki mínusleiðsluna við mí-
nusskautið á tóma rafgeyminum, því að þá
gæti hlaupið neisti á milli og kveikt í hvell-
lofti sem myndast við rafgeyminn.

Athugaðu alltaf, þegar startað er með því að
tengja tóman rafgeymi við annan, að báðir hafi
sömu spennu.

Aftengdu kveikjukerfið og allt sem tekur straum. Dreptu
á vélinni sem á að fá startstrauminn frá. Tengdu fyrst
plússkautið á hjálparrafgeyminum við plússkaut á tóma
rafgeyminum, og síðan mínusskautið á
hjálparrafgeyminum t.d. við skrúfu eða hífiauga á
tækinu sem á að starta. Nú á aftur að setja í gang
vélina sem gefur start og láta hana ganga smástund.
Prófaðu nú að starta hinu tækinu. Startkaplarnir eru
losaðir í öfugri röð við það þegar þeir voru tengdir.

Venjulegt og afbrigðilegt olíuval

Notkun í miklum hita, þó ekki
yfir +50°C

Þessi mörk fyrir hitastig gilda um staðalútfærslu af
valtara.

Sé valtarinn með aukabúnað, svo sem hljóðdeyfingu
o.fl., getur þurft vissa aðgát þegar hitastig nálgast efri
mörk.

Hitastig

Háþrýstiþvottur Þegar tækið er þvegið má ekki beina bununni
beint að tanklokunum (á bæði við um
eldsneytistank og glussatank). Þess þarf
sérstaklega að gæta við háþrýstiþvott.

Ekki sprauta beint á neinn rafbúnað eða á mælaborðið.
Festu plastpoka yfir eldsneytislokið með teygju. Það
þarf að gera til að vatn með þrýstingi komist ekki
gegnum loftgatið á lokinu. Af því gæti leitt gagntruflanir,
t.d. ef síur stíflast.

Ef kviknar í valtaranum á umfram allt að nota
duftslökkvitæki af gerð ABE. Einnig má nota
kolsýrutæki, gerð BE.

Ef valtarinn er búinn veltigrind eða veltihúsi má alls ekki
bora í það né sjóða neitt fast á það. Gerðu aldrei við
skemmda veltigrind eða veltihús. Það verður að setja á
nýtt.

Slökkvistarf

Veltigrind (ROPS)

Valtarinn kemur frá framleiðanda með þeim
olíutegundum á öllum kerfum sem upp er gefið. Þær má
nota við öll hitastig milli –10°C og +40°C.

Fyrir lífræna glussaolíu gildir hámarkshitinn
+35°C.

Sé valtarinn notaður við hærri umhverfishita, þó aldrei
meira en +50°C, er mælt með eftirfarandi:

Við þetta hitastig dugir venjulega olían á vélina, en að
öðru leyti þarf að nota: Á glussakerfið: jarðolían Shell
Tellus TX100 eða samsvarandi. Annars alls staðar þar
sem gírkassaolía á við: Shell Spirax AX 85W/140 eða
samsvarandi.

Start með hjálparköplum

Mynd 53 Hjálp við start
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Öryggi

Valtarinn er búinn 12 volta rafkerfi og riðstraumsrafal
(alternator).

Tengdu rafgeyminn rétt – mínus í jörð. Leiðslu-
na frá rafal til rafgeymis má ekki losa meðan
vélin er í gangi.

Þegar eitthvað á að rafsjóða á valtaranum á
fyrst að losa jarðtengi rafgeymisins og síðan
allar tengingar við rafalinn.

Rafkerfi valtarans er varið með öryggjum (flötum af
tappagerð) sem er að finna í öryggjahólfum. Á
myndunum eru öryggjahólfin á stýrissúlunni.

Mynd 54 Öryggjahólf til vinstri (staðalbúnaður)
10 A 1. Bremsuloki, viðvörunarljós,

stundateljari
7,5 A 2. Titringsrás
10 A 3. Vatnsdæla, hlutlaus rofi
7,5 A 4. Flauta, eldsneytismælir
7,5 A 5. Vatnsdæla (combi-útfærsla),

hraðamælir
7,5 A 6. Bakkmerki, flæðiskiptir, tíðnimælir

Mynd 55 Öryggjahólf til hægri (aukabúnaður)
15 A 1. Kastljós (fram), stöðuljós (vinstri),

bakkljós (hægri)
15 A 2.  Kastljós (aftur), stöðuljós (hægri),

bakkljós (vinstri), númersljós
5 A 3. Stefnuljós (hægri)
5 A 4. Stefnuljós (vinstri)
10 A 5. Vinnuvélaljós með snúningsgeisla
10 A 6. Blikkrofi

Myndirnar sýna hlutverk hvers öryggis og hve mörg
amper þau eiga að vera.
Öryggjahólfið til vinstri er á öllum völturum.
Hólfið til hægri er einungis á þeim völturum sem hafa
rafknúinn aukabúnað. Myndin sýnir þau öryggjahólf
sem er að finna í stýrishúsinu ef valtarinn er með húsi.

Mynd 56 Öryggjahólf í stýrishúsi (aukabúnaður)
10A 1. Vinnuljós (framan)
15A 2. Framrúðuþurrka
3A 3. Framrúðusprauta
15A 4. Vifta
10A 5. Vinnuljós (aftan)
15A 6. Afturrúðuþurrka
7,5A 7. Vinnuvélaljós með snúningsgeisla
3A 8. Inniljós
5A 9. Útvarpstenging

10. –
11. –

25 A 12. Útvarpsminni, miðstöð

1           2           3          4          5          6

7           8           9          10           11          12

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

RAFKERFI, ÖRYGGI
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