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Dieselmotor:
CA121: John Deere 3029TF270
CA141: John Deere 3029TF270

Instruktionen gäller från:
CA121: PIN (S/N) *60311000*
CA141: PIN (S/N) *60410600*

CA121 är en 4-tons och CA141 är en 5-tons vibrationsvält avsedd för packningsarbeten i rör-
gravar, på vägrenar och i trånga utrymmen i samband med återfyllnadsarbeten. Vältarna

används även vid reparationsarbeten vid dammar, kraftstationer, parkeringsplatser och flygfält.

CA121, resp. CA141 finns i två versioner vardera, D och PD. Slätvalsversionen med valsdrivning
(D) ger god framkomlighet även i mycket branta backar. PD-versionen, med pads och valsdrivning,

är speciellt avsedd för packning av silt och lerhaltiga jordarter.
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Denna instruktion innehåller anvisningar för vältens körning
och användning. För skötsel och underhåll se handboken
"SKÖTSEL, CA121/141".

Vid uppstart och körning med kall maskin, kall
hydraulolja, är bromssträckorna längre än när
oljan har uppnått normal drifttemperatur.

Säkerhetshandboken som medföljer maskinen
skall läsas av varje vältoperatör. Följ alltid säker-
hetsföreskrifterna och avlägsna inte boken från
välten.

INNEHÅLL

Säkerhetsinstruktion - Personlig säkerhet.

Speciell uppmärksamhet - Maskin- eller
komponentskada.

VARNINGSSYMBOLER

SÄKERHETSHANDBOK

ALLMÄNT
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER (Läs även Säkerhetshandboken)

1. Operatören måste vara väl införstådd med innehållet i HANDBOKEN
FÖR KÖRNING innan välten startas.

2. Försäkra er om att alla instruktionerna i HANDBOKEN FÖR SKÖTSEL
har följts.

3. Endast tränade och/eller erfarna förare bör köra välten.
Tillåt inga passagerare på välten. Sitt ner i förarsätet vid all körning.

4. Kör aldrig välten om den är i behov av justeringar eller reparationer.

5. Klättra upp och ner från välten endast när den står stilla. Använd de
handtag och räcken som finns. Vid upp/ned-steg rekommenderas "tre-
punkts-grepp", alltid två fötter och en hand eller en fot och två händer i
kontakt med maskinen.

6. Överrullningsskydd (ROPS=Roll Over Protective Structure) bör alltid
användas då maskinen används på osäkra underlag.

7. Kör långsamt i skarpa svängar.

8. Undvik att köra på snedden i sluttningar, kör rakt upp eller ner.

9. Försäkra er om att minst 2/3 av valsen står på material som tidigare
har packats vid körning nära kanter eller hål.

10. Försäkra er om att det inte finns några hinder i färdriktningen, på
marken eller i luften.

11. Kör speciellt försiktigt på ojämn mark.

12. Använd den säkerhetsutrustning som finns. På maskin försedd med
ROPS skall sitsbältet användas.

13. Håll välten ren. Avlägsna omedelbart smuts och fett från förarplatt-
formen. Håll alla skyltar och dekaler rena och fullt läsbara.

14. Säkerhetsåtgärder före bränslepåfyllning:
- Stanna motorn.
- Rök inte.
- Inga öppna lågor får finnas i närheten.
- Jorda påfyllningsanordningens munstycke mot tanken för att

undvika gnistor.

15. Före reparationer eller service:
- Placera stoppklossar vid valsarna/hjulen och under avjämnarblad.
- Lås midjestyrningen om så erfordras.

16. Om ljudnivån är högre än 85 db(A) rekommenderas hörselskydd.
Ljudnivån kan variera beroende på vilket underlag maskinen används
på.

17. Gör inga förändringar eller modifieringar på välten, det kan påverka
säkerheten. Förändringar får endast utföras efter skriftligt god-
kännande från Dynapac.

18. Använd helst inte välten innan hydrauloljan har uppnått sin normala
arbetstemperatur. Bromssträckan blir längre när oljan är kall. Se
startinstruktionerna i HANDBOKEN FÖR KÖRNING.
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SÄKERHET VID KÖRNING

Lutning

Fig. 2 Körning i sidolutningar

Max 20°
eller 36%

Kantkörning
Vid körning på kanter måste minst 2/3 av valsbredden
vara på underlag som har full bärighet.

Tänk på att maskinens tyngdpunkt förflyt-
tas utåt vid styrutslag. Exempelvis åt
höger vid styrutslag åt vänster.

Minst
2/3

Fig. 1 Valsplacering vid kantkörning

ROPS, (överrullningsskydd). rekommende-
ras alltid vid körning i lutningar eller på
osäkra underlag.

Undvik om möjligt all körning längs med
sidolutningar. Kör istället uppför och
nerför lutningen vid arbete i backar.

Tippningsvinkeln är uppmätt på plant, hårt underlag
med stillastående maskin. Styrvinkeln är noll, vibra-
tionerna avstängda och alla tankar fulla. Tänk på att
löst underlag, utstyrning av maskinen, vibrationstill-
slag, körhastighet och förhöjning av tyngdpunkten
(tillbehör) gör att tippning kan ske även vid mindre
lutning än den här angivna.
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Under arbetets gång måste föraren förvissa
sig om att ingen person finns i arbetsom-
rådet.

Efter varje arbetsintervall måste avjämnar-
bladet återställas i sitt transportläg.

Sänk alltid bladet mot marken när välten
skall ställas upp/parkeras.

SÄKERHET (TILLBEHÖR)

Avjämnarblad

Fig. 3 Avjämnarblad
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SÄKERHETSDEKALER, PLACERING OCH BESKRIVNING
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Klämzon, midjeled/Vals.
Håll behörigt avstånd från
klämzonen.

Varning för brännheta ytor i
motorrummet. Ytorna får ej
beröras.

Varning för roterande motor-
delar. Håll händerna på
säkert avstånd från riskområ-
det.

Uppmaning till vältföraren
att läsa maskinens säker-
hetshandbok samt kör- och
skötselinstruktioner innan
maskinen tas i bruk.

1.

2.

3.

5.

Midjeleden skall vara låst
under lyftning. Läs instruk-
tionsboken.

6.

Lyftställe

Dieselbränsle

10.

9.

4.

Aktivera inte bromsfrilägg-
ningen utan att ha läst
kapitlet om bogsering. Risk
för klämskador.

15.

8.

Lyftskylt

14.

Batterifrånskiljare

11.

Fästpunkt

12.

904895

13.

Handboksfack

SÄKERHETSDEKALER, PLACERING OCH BESKRIVNING

Ringtryck

7.

Mass Kg
110 kPa

16 psi
991990

Hydraulolja Bio-
Hydraulolja

Alt. 1 Alt. 2

791278
13.

Ljudeffektnivå
CA121

108

791275
13.

Ljudeffektnivå
CA141

105

 = Tillbehör
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MASKIN- OCH MOTORSKYLTAR

Maskinskylt

Serienummer på ram

Fig. 5 Främre ram
1. Serienummer

Motorskylt

1

1

Fig. 4 Vänster fotsteg
1. Maskinskylt

Maskinens serienummer är instansat på främre ram-
ens högra kant. Detta nummer är det samma som
maskinskyltens PIN (serienummer).

Maskinskylten (1) sitter fäst på styrpelarens högra
sida. På skylten står tillverkarens namn och adress,
typ av maskin, PIN (serienummer), arbetsvikt, motoref-
fekt och tillverkningsår.
Vid reservdelsbeställning måste vältens PIN (serie-
nummer) anges.

Motorns typskylt sitter på motorns högra sida i närhe-
ten av oljefiltret. På skylten står typ av motor, serie-
nummer och motordata. Vid reservdelsbeställning
ange motorns serienummer. Se även motorns hand-
bok.

1

Fig. 6 Motor
1. Typskylt
2. EPA-skylt (USA)

2

JOHN DEERE
Engine Serial Number
*CD3029TXXXXXX*

3029TF270 Abs.
Coeff.

DEERE&COMPANY MOLINE ILLINOIS MADE IN FRANCE

IMPORTANT ENGINE INFORMATION DEERE&COMPANY

*This engine is certified to run on Diesel Fuel. This engine conforms to XXXX
Model Year US EPA regulations on heavy-duty non road diesel cycle engine.

*Family No. xxxxx xx.xxxx*EU No.xxxx*97/68 xx*xxxx*xx
*Engine Model: 3029TF270.  Displacement: 2.9L
*Valve Clearance: Intake 0.xxx mm Exhaust 0.xxx mm
*Fuel Rate: xx.x mm3/stroke @71 hp (53 kW) @2500 rpm
*Injection Timing: Ref:CTM. No Other Adjustments Required Rxxxxxx

John Deere Engine Manufacturing ISO 9001 Registered
For Engine Service and Parts Call 1-800-JD ENGINE
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INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

4

3

5 6 7 8

1

1. Fram- och backreglage
2. Vibration TILL/FRÅN
3. Reservbroms
4. Temperaturmätare - kylvatten
5. Oljetrycksmätare
6. Voltmeter
7. Bränslemätare
8. Varv/Timräknare
9. Parkeringsbroms TILL/FRÅN

9

10

11

2

Fig. 7 Instrument och manöverorgan

10. Signalhorn
11. Varvtalsreglage
12. Startvred
13. Fack innehållande säkerhets-

och instruktionshandböcker
14. Arbetsbelysning TILL/FRÅN 
15. Avjämnarblad UPP/NED 
16. Varningslampa laddning
17. Roternade varningsljus TILL/FRÅN 
18. Förvärmning TILL/FRÅN 

13

 = Tillbehör

12

15

14

16

17

18
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INSTRUMENT- OCH MANÖVERORGAN, FUNKTIONSBESKRIVNING

Pos. i Benämning Symbol Funktion
fig. 7

1 Fram- och backreglage Reglaget ställs i önskad färdriktning.
Körhastigheten är proportionell mot reg-
lagets vinkelutslag. Förs reglaget mot
neutralläge bromsas välten. Diesel-
motorn kan endast startas med spaken
i neutralläge.

2 Vibration TILL/FRÅN Kopplar TILL resp. FRÅN vibrationerna.

3 Reservbromsknapp Läge FRÅN (utdraget läge) är det normala
(Rödfärgad knapp) vid körning.

Läge TILL (intryck läge) slår till bromsarna
och stänger av dieselmotor och ström-
försörjning. F&B-reglaget måste åter-
ställas till neutralläge före omstart.

4 Temperaturmätare motor Visar dieselmotorns kylvattentemperatur.
Normalt visarområde: 82 - 94°C.
Över 99°C: Stoppa motorn och felsök,
se motorns instruktionsbok.

5 Oljetrycksmätare Visar dieselmotorns oljetryck.
Normalt visarområde: 140 - 415 kPa.
Under 100 kPa: Stoppa motorn och felsök,
se motorns instruktionsbok.

6 Voltmätare Visar elsystemets spänning.
Normalt visarområde 12-15 volt.

7 Bränslenivåmätare Visar nivån i bränsletanken.

8 Varv/Timräknare Visar aktuellt dieselmotorvarvtal i
varv/min. Multiplicera visarvärdet med
100. Körtiden visas digitalt i timmar.

9 Parkeringsbroms TILL/FRÅN TILL: Aktiverar parkeringsbromsen.
FRÅN: Frigör parkeringsbromsen. Diesel-
motorn måste vara igång för att parke-
ringsbromsen skall kunna friläggas.

10 Signalhorn I intryckt läge ljuder signalhornet.

11 Varvtalsreglage Frikopplas/låses med centrumknappen.
För ökning av dieselmotorns varvtal, dra ut
reglaget. För minskning, skjut in reglaget.
För finjustering, vrid/skruva handtaget.
Moturs = ökning och medurs = minskning.
Min. varvtal: 1000 rpm; Max.: 2200 rpm.
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INSTRUMENT- OCH MANÖVERORGAN, FUNKTIONSBESKRIVNING

Pos. i Benämning Symbol Funktion
fig. 7

12 Startströmställare I läge  är den elektriska kretsen bruten.
I läge  är alla instrument och elektriska
reglage strömförsörjda.

I läge  aktiveras startmotorn.

13 Fack för instruktionsböcker Säkerhets-, kör- och skötselhandböcker,
som inte får avlägsnas från maskinen.

14 Arbetsbelysning I läge TILL tänds de fyra lamporna i ROPS-
(Tillbehör) bågen.

15 Avjämnarblad UPP/NED/FLYT UP/DOWN/HOLD = UPP/NER/FLYT
(Tillbehör)

16 Varningslampa, Om lampan lyser när dieselmotorn är
batteriladdning igång, laddar inte generatorn.

Stoppa dieselmotorn och sök felet.

17 Roterande varningsljus I läge TILL tänds roterande varningsljuset.
(Tillbehör)

18 Förvärmningsknapp Före start av motor, hålles förvärmnings-
(Tillbehör) knappen intryckt ca. 30 sekunder.
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FÖRE START

3

6 7

Batterifrånskiljare – Tillslag

Fig. 9 Förarstol
1. Längdinställning
2. Ryggstödsinställning
3. Fjädringsinställning

12

Förarstol – Inställning

3

2

Ställ in förarstolen så att manöverreglagen blir lätt
åtkomliga.

Stolen kan ställas in enligt följande:
- I maskinens längdriktning (1)
- Ryggstödslutningen (2)
- Fjädringen med hänsyn till förarens kroppsvikt (3).

Kontrollera alltid att stolen är i låst läge
innan körning påbörjas.

Glöm inte att utföra daglig skötsel. Se handboken för
skötsel.

Kontrollera att batterifrånskiljarens vred (1) är tillslaget.

Lås huven i stängt läge med spaken under
förarsätet.

1

Fig. 10 Instrumentpanel
3. Reservbroms
6. Voltmeter
7. Bränslemätare
9. Parkeringsbromsknapp
12. Startvred
16. Varningslampa laddning

Instrument och reglage
– Kontroll

Fig. 8 Batterifrånskiljare
1. Vred

1

Tillse att reservbromsknappen (3) är utdragen.

Vrid startvredet (12) till I. Mätare och instrument blir
strömförsörjda.

Voltmetern (6) skall visa minst 12 Volt.

Bränslemätaren (7) skall göra utslag.

Varningslampan för laddning (16) skall tändas.

Tillse att parkeringsbromsknappen (9)
verkligen är i tillslaget läge.
Välten kan börja rulla när dieselmotorn
startas på lutande underlag om inte
parkeringsbromsen är tillslagen.

9

16
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FÖRE START

Sitsbälte
Om ROPS-båge (överrullningsskydd) är monterad
på välten, använd alltid det då befintliga sitsbältet
(1), tillsammans med skyddshjälm.

Byt alltid sitsbältet (1) till ett nytt, då
bältet blivit slitet eller utsatts för stora
krafter.

1

Fig. 11 Förarplats
1. Sitsbälte
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START

Start av dieselmotor

1

2

4

5

6

Ställ fram- och backreglaget (1) i neutralläge. Diesel-
motorn går endast att starta i detta läge.

Ställ vibrationsreglaget (2) i läge OFF.

Drag upp varvtalsreglaget (11) till ca. 1/3 del av fullt
pådrag.

Håll förvärmningsknappen (18) intryckt ca. 30 sekun-
der (Tillbehör)

Vrid startströmställaren (12) åt höger till startläge, släpp
vredet så snart motorn startat.

Kör inte med startmotorn för länge, gör hellre
ett uppehåll någon minut om dieselmotorn inte
startar direkt.

Varmkör dieselmotorn med varvtalsreglaget i
tomgångsläget under några minuter, längre tid om
lufttemperaturen är under +10°C.

Om oljetrycksmätaren inte gör utslag inom
15 sekunder efter start, stanna omedelbart
motorn.

Kontrollera under varmkörningen att voltmetern (6)
visar 13-15 Volt, att mätaren för motorns kylvatten-
temperatur (4) samt varv-/timräknaren (8) gör utslag.

Vid uppstart och körning med kall maskin,
kall hydraulolja, är bromssträckorna längre
än när oljan har uppnått normal drift-
temperatur.

Sörj för god ventilation (utsug) om
dieselmotorn körs inomhus. (Risk för
koloxidförgiftning).

Fig. 12 Instrumentpanel och reglage
1. Fram/Back-reglage
2. Vibrationsreglage
4. Temp. mätare - kylvatten
5. Oljetrycksmätare
6. Voltmeter
8. Varv/timräknare
11. Varvtalsreglage
12. Startströmställare
18. Förvärmningsknapp (Tillbehör)

8

12

11

18
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KÖRNING

8

4

5 11

Reservbroms – Kontroll
Kontrollera reservbromsens funktion
genom att trycka ner reservbromsknappen
(3) när välten går sakta framåt. Om brom-
sen inte fungerar, stanna välten och sök
felet.

Då reservbromsknappen trycks in stannar motorn.
För att motorn skall kunna återstartas skall reglaget
dras upp för att återställas. Fram/Back-reglaget måste
ställas i neutralläge innan motorn kan återstartas.

Fig. 14 Instrumentpanel, vänster sida
3. Reservbroms

9

Fig. 13 Instrumentpanel och reglage
1. Fram/Back-reglage
3. Reservbroms
4. Temp. mätare - kylvatten
5. Oljetrycksmätare
8. Varv/timräknare
9. Parkeringsbroms
11. Varvtalsreglage

1

Maskinen får under inga omständigheter
köras från marken. Föraren måste sitta i
förarsätet vid all körning.

Drag upp varvtalsreglaget (11) tills motorvarvtalet
blir 2 200 rpm, avläs på varvräknaren (8). Finjustera
genom att vrida reglaget, medurs minskar varvtalet
och moturs ökar.

Kontrollera att styrningen fungerar genom att vrida
ratten en gång till vänster och en gång till höger när
välten står stilla.

Kontrollera att området framför och bakom
välten är fritt.

Frigör parkeringsbromsen (9) genom att slå
vippströmbrytaren till position FRÅN.
Var beredd på att välten kan börja rulla.

Reservbromsknappen (3) skall vara utdragen.

För fram- och backreglaget (1) försiktigt fram- eller
bakåt beroende på önskad körriktning. Hastigheten
ökar ju längre man för reglaget från neutralläget.

Hastigheten skall alltid regleras med fram- och
backreglaget och inte med motorns varvtal.

Kontrollera under körningen att mätarna visar normala
värden:
- Kylvattentemperatur (4): 82-94°C

(Över 99°C - Stoppa motorn och felsök.)
- Motoroljetryck (5): 140-415 kPa

(Under 100 kPa - Stoppa motorn och felsök.)

3

3
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KÖRNING/VIBRERING

För Fram/Back-reglaget (1) framåt eller bakåt.

Koppla in vibrationerna genom att föra spaken (2) till
läge TILL.

Vibrering skall aldrig ske med stillastående vält,
underlag och maskin kan skadas.

Packning görs vanligen vid 4-5 km/tim (normal gång-
hastighet). Det är inte nödvändigt att stänga av
vibrationerna när ändring av färdriktning görs.

Koppla ur vibrationerna genom att föra spaken (2) till
läge FRÅN. Slå alltid ifrån vibreringen innan välten
stannat helt.

Vibrationsinkoppling

1

8

2

11

Fig. 15 Instrumentpanel och reglage
1. Fram/Back-reglage
2. Vibrationsreglage
8. Varv/timräknare
11. Varvtalsreglage

KÖRNING (TILLBEHÖR)

15

Manövrering av avjämnarblad

Fig. 16 Instrumentpanel och reglage
15. Spak

Tillbehör

Före körning tillse att bladet är i sitt översta
(upplyfta) läge. Kontrollera markens
utseende innan bladet används.

Spaken (15) har två lägen.
Uppåt – Höjning av bladet.
Nedåt – Sänkning av bladet.

Vid uppställning/parkering, sänk bladet.

Använd endast bladet vid körning FRAMÅT.
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BROMSNING

Reservbromsning
Normalt sker bromsning med fram/backreglaget (1).
Den hydrostatiska transmissionen bromsar välten när
reglaget förs mot neutralläget. Dessutom finns lamell-
bromsar i  hjulmotorerna som fungerar som
parkeringsbroms som aktiveras när parkeringsbroms
(9) slås till.

Vid reservbromsning, tryck ner
reservbromsknappen (3), håll fast i ratten
samt var beredd på ett hastigt stopp.

Efter bromsning, återför fram/backreglaget till neutral-
läge, samt drag upp reservbromsknappen.

Vid uppstart och körning med kall maskin,
kall hydraulolja, är bromssträckorna längre
än när oljan har uppnått normal drift-
temperatur.

Normal bromsning och
reservbromsning

Normal bromsning

11

9

1

Fig. 17 Instrumentpanel och reglage
1. Fram/Back-reglage
3. Reservbromsknapp
9. Parkeringsbroms

Fig. 18 Instrumentpanel och reglage
1. Fram/Back-reglage
2. Vibration Till/Från
9. Parkeringsbroms
11. Varvtalsreglage

2

9

1

3

Slå ifrån vibrationerna genom att föra spaken (2) till
läge från.

Stanna välten genom att ställa fram/backreglaget (19) i
neutralläge.

Aktivera alltid parkeringsbromsen (9), även
vid kortare stopp på lutande underlag.

Vrid tillbaka varvtalsreglaget till tomgångsläget, låt alltid
motorn gå på tomgång några minuter för nedkylning.

Vid uppstart och körning med kall maskin,
kall hydraulolja, är bromssträckorna längre
än när oljan har uppnått normal
drifttemperatur.
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Avstängning

Fig. 19 Instrumentpanel och reglage
12. Startvred

12

BROMSNING

Titta på instrumenten ifall några felindikationer visas,
stäng av belysning och andra elfunktioner.

Vrid startvredet (12) till läge O. Fäll över instrument-
skyddet, samt lås detta.
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Lämna aldrig förarplatsen med diesel-
motorn igång, utan att först aktivera
parkeringsbromsen.

Se till att välten parkeras på trafiksäker
plats. Blockera vals och hjul mot underlaget
om välten placeras på lutande underlag.

Tänk på frysrisken vintertid. Fyll frostskydds-
vätska i dieselmotorns kylsystem. Se även
skötselinstruktionen.

Om förarplatsen nödvändigtvis av någon anledning
måste lämnas med motorn igång, skall parkerings-
bromsen aktiveras. Alternativt kan reservbromsen
aktiveras, varvid även motorn stannar.

1

PARKERING

Fig. 20 Blockering av vals och hjul
1. Block

Sänk alltid bladet mot marken när välten
skall ställas upp/parkeras.

Avjämnarblad (Tillbehör)

Fig. 22 Avjämnarblad

Batterifrånskiljare

1

Fig. 21 Batterifrånskiljare
1. Vred

Vid arbetspassets slut skall batterifrånskiljaren (1) slås
ifrån och nyckeln tas ur.

Detta förhindrar urladdning av batteriet, samt försvårar
för obehöriga att starta och köra maskinen. Lås även
motorhuven.
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LYFTINSTRUKTION

Låsning av midjeleden

Fig. 23 Vänster sida av styrleden
1. Styrledslås i låst läge
2. Sprint

Glöm inte att återställa styrledslåset till öppet
läge före körning.

Lossa sprinten (2) och fäll tillbaka låsarmen (1).
Återmontera sprinten (2).

Upplåsning av midjeleden

Fig. 25 Vänster sida av styrleden
1. Styrledslås i öppet läge
2. Sprint

1

Vikt: Se dataskylten på välten
Maskinens maximala vikt avläses på lyft-
skylten (1). Se också tekniska specifikatio-
ner i skötselinstruktionen.

Lyftdon såsom kättingar, stållinor stroppar,
och lyftkrokar måste vara dimensionerade så
att gällande bestämmelser efterlevs.

Gå inte under hängande last! Se till att
lyftdonets krokar sitter säkert i sina lägen.

Fig. 24 Lyftning av vält
1. Lyftskylt

Innan välten lyfts måste styrleden låsas
mot plötslig vridning.

Vrid på ratten så att maskinen står i läge för körning
rakt fram. Tryck ned reservbromsknappen.

Fäll ut armen (1) och lås fast den i främre maskinramen
med sprinten (2). Anslut lyftkedjorna och se till att inga
detaljer kommer i kläm vid lyftningen.

12

1 1

2
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Välten kan förflyttas upp till 300 meter enligt nedan-
stående två alternativ.

Tryck ner reservbromsknappen så diesel-
motorn stoppar. Blockera valsarna med
bromsblock som säkerhet mot rullning.

Ta bort friläggningsbrickorna (1) från båda hjul-naven
samt från valsväxeln. Vänd brickorna och skruva fast
dem med upphöjningarna inåt.

Vid bogsering/bärgning måste välten
motbromsas, använd alltid bogserstång,
välten har nu ingen egen bromsförmåga.

Välten måste bogseras långsamt
(max. 3 km/h) och endast en kortare sträcka
(max. 300 m).

Vid bogsering/bärgning av en maskin så
måste bogserdonet anslutas i de bägge
lyfthålen. Dragkrafterna ska verka i maski-
nens längsled enligt figur. Max total dragkraft
80 kN

Återställ vidtagna bogseråtgärder enligt ovan.

BOGSERINSTRUKTION

Fig. 27 Hjulnav
1. Friläggningsbricka

2

Fig. 28 Bogsering

Fig. 26 Drivpump
2. Friläggningsskruv (rödfärgad)

1

Bogsering av vält

BOGSERING/BÄRGNING

Alternativ 1
Kortare bogsering med
fungerande dieselmotor

Alternativ 2
Kortare bogsering då
dieselmotorn inte fungerar

Öppna bypass-ventilen på höger sida av driv-pumpen
genom att vrida den rödfärgade friläggnings-skruven
(2) två varv moturs.

Starta dieselmotorn och låt den gå på tomgång.

Välten kan nu bogseras och även styras, om styrsys-
temet är i fungerande skick.
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TRANSPORT

1 2

Vält förberedd för transport

3

Fig. 29 Blockering av vals/ram
1. Block
2. Pallning
3. Spännband

Lås styrleden före lyft och transport, följ
instruktionerna under respektive rubrik.

Blockera vals och hjul med bromsblock (1) som för-
ankras i transportfordonet.

Palla (2) under valsramen för att undvika överbelast-
ning av valsens gummiupphängning vid fastspänn-
ingen.

Spänn fast välten med spännband i alla fyra hörnen,
dekaler (3) visar fästpunkterna.

Glöm inte att återställa styrledslåset till öppet
läge innan välten startas igen.

3
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KÖRINSTRUKTION - SAMMANFATTNING

1. Följ SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA i Säkerhetshandboken.

2. Försäkra er om att alla instruktioner i handboken för skötsel har följts.

3. Ställ batterifrånskiljaren i läge till.

4. Kontrollera att reservbromsknappen är i läge FRÅN (utdraget).

5. Ställ vibrationsspaken i läge FRÅN.

6. Ställ fram/back-reglaget i läge neutral.

7. Dra ut varvtalsreglaget till 1/3.

8. Starta motorn och varmkör den.

9. Ställ varvtalsreglaget i arbetsläge.

10. Kör välten. Hantera fram/back-reglaget försiktigt.

11. Kontrollera bromsarna.
Var observant på att bromssträckan blir längre om välten är kall.

12. Vibrera endast då välten är i rörelse.

13. VID FARA: - Tryck in reservbromsknappen.
- Håll i ratten.

14. Vid parkering: Tryck ner nödstopp varvid motorn stannar,
blockera vals och hjul.

15. Vid lyftning: - Se handboken för körning.

16. Vid bogsering: - Se handboken för körning.

17. Vid transport: - Se handboken för körning.

18. Vid bärgning: - Se handboken för körning.
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