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CP221 och 271 är tunga gummihjulsvältar avsedda för ytkomprimering av
asfalt tillsammans med stålvalsvältar. Tack vare den höga vikten är gummihjulsvältarna

även lämpliga för packning av förstärknings- och bärlager.

CP221 har tre styrande hjul fram och fyra drivande hjul bak, monterade på en stel axel.
CP271 har fem hjul fram och fyra bak, monterade på en stel axel.
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INNEHÅLL

Säkerhetsinstruktion – Personlig säkerhet.

Speciell uppmärksamhet – Maskin- eller
komponentskada.

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

Denna instruktion innehåller anvisningar för vältens
körning och användning. För skötsel och underhåll se
handboken ”SKÖTSEL, CP221/271”.

VARNINGSSYMBOLER

ALLMÄNT

SÄKERHETSHANDBOK

Sida
Säkerhetsföreskrifter (Läs även Säkerhetshandboken) .. 3
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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 1/4 av ytterdäcken 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 avjämningsblad.
- Lås midjestyrningen om så erfordras.

16. Om ljudnivån är högre än 85 db(A) rekommenderas hörselskydd. Ljud-
nivån 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 kan bli längre när oljan är kall. Se
startinstruktionerna i HANDBOKEN FÖR KÖRNING.
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SÄKERHET VID KÖRNING

Kantkörning
Försäkra er om att minst 1/4 av ytterdäcken står på
material som tidigare har packats vid körning nära
kanter eller hål.

Minst 1/4

Fig. 1 Hjulens placering vid kantkörning
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SÄKERHET VID KÖRNING

Lutning

Fig. 2 Körning i sidolutningar

Max 20°
eller 36%

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.

Använd alltid 1:ans växel vid körning i
lutningar.

Tippningsvinkeln är uppmätt på plant, hårt underlag
med stillastående maskin utan ballast. Styrvinkeln är
noll (maskinen går rakt fram) och alla tankar fulla. Tänk
på att löst underlag, utstyrning av maskinen, körhastig-
het och förhöjning av tyngdpunkten (tillbehör) gör att
tippning kan ske även vid mindre lutning än den här
angivna.

Nödbromsning

Fig. 3 Servicelucka, under förarplats
1. Justerskruv (2x)
2. Låsmutter (2x)
3. Bromsok (2x)

Om nödbromsning skett från transporthastighet, lossa
låsmuttern (2) och justerskruven (1) på båda
bromsoken (3).

Placera ett 0,3 mm tjockt shims mellan bromsskivan
och ett av bromsbeläggen.

Drag åt justerskruven tills det precis går att avlägsna
shimset. Drag åt låsmuttern.

Gör denna procedur på båda bromsoken.
3

2 1 2



6 CP221/271  O221SE5

SÄKERHETSDEKALER, PLACERING/BESKRIVNING
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SÄKERHETSDEKALER, PLACERING/BESKRIVNING

Klämzon, vridled.
Håll behörigt avstånd från
klämzonen.

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

Varning för roterande motor-
delar. Håll händerna på sä-
kert avstånd från riskområdet.

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

1.

2.

3.

4.

903424

903459

903423

903422

5.

Lyftställe

Dieselbränsle

Ringtryck

9.

8.

588176

374765

14.

6.

Hydraulolja

10.

Batterifrånskiljare

12.

7.

11.

Handboksfack

903425

Mass Kg

904870

Lyftskylt

Varning för roterande kilrem-
mar. Håll händerna på säkert
avstånd från riskområdet.

903832

Fästpunkt

13.

382751

791276
15.

Garanterad
Ljudeffektnivå

106

Min 250kPa/ 35psi
Max 850kPa/ 120psi
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MASKIN- OCH MOTORSKYLTAR

Maskinskylt

Serienummer på ram

Fig. 4 Förarplatform
1. Maskinskylt

Fig. 5 Främre ram
1. Serienummer

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

1

1

Motorskylt

1

Motorns typskylt (1) sitter på Cummins-motorer fäst på
vänster sida av remkåpan. På skylten står typ av
motor, serienummer och motordata. Vid
reservdelsbeställning ange motorns serienummer. Se
även motorns handbok.

Maskinskylten (1) sitter fäst på förarplattformens
vänstra framkant. På skylten står tillverkarens namn
och adress, typ av maskin, PIN ”Product Identification
Number” (serienummer), arbetsvikt, motoreffekt och
tillverkningsår. Om maskinen levereras utanför EU kan
skylten sakna CE-märkning och tillverkningsår.

Maskinens PIN (1) är instansat på främre ramens
högra kant. Detta nummer är det samma som
maskinskyltens PIN (serienummer).

IMPORTANT ENGINE INFORMATION
This engine conforms to YYYY U.S. EPA

and California regulations for
heavy duty non-road compression

ignition diesel cycle engines as
applicable.

THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE
ON DIESEL FUEL

XXXXXXX

2

Cummins Engine Company, Inc
Columbus, Indiana
47202-3005

Warning Injury may result and warranty is voided
 if fuel rate, rpm or altitude exceed published
maximum values for this model and application.

Date of MFG.
Made in Great Britain.

XXXXXXX

CID/L. CPL Engine Serial No.

Family Cust. Spec.

Engine Model

Valve lash Timing-TDCInch Int. Exh.

MM Int. Exh. Fuel rate at rated HPcold

#

Firing Order

Rated HP/KW at RPM

FR

Vid reservdelsbeställning ange maskinens PIN.
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INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN

1. Varvmätare/timräknare
2. Bränslenivåmätare
3. Kylvätsketemperaturmätare, motor
4. Voltmeter
5. Varningslampa, lågt bromslufttryck
6. Varningslampa, motoroljetryck
7. Indikeringslampa neutralläge
8. Däcktrycksmätare 
9. Bromslufttrycksmätare

10. Växellådsoljetryck
11. Växellådsoljetemperatur
12. Larm lågt lufttryck, bromsar
13. Sprinklerkontakt
14. Roterande varningsljus 
15. Arbetsbelysning, bak
16. Arbetsbelysning/Trafikbelysning 
17. Varningsblinkersomkopplare 
18. Omkopplare körriktningsvisare 

19. -
20. Startknapp
21. Tändningsomkopplare
22. Körriktningsindikator 
23. Körriktningsindikator 
24. Panelkåpa
25. Varningslampa, luftfilter
26. Däcktrycksstyrventil 
27. Säkringsbox
28. -
29. Fram-/backreglage
30. Växelväljare
31. -
32. Signalhorn
33. Gaspedal
34. Bromspedal
35. Parkeringsbromsknapp
36. Varningslampa, parkeringsbroms

 = Tillbehör

Fig. 7 Instruments och manöverpanel

 22     1        23        2       3    4  25 5    7   36   6  35   8    9          10   11
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1 Varvmätare /
Timräknare

2 Bränslenivåmätare

3 Kylvätsketemperatur

4 Voltmeter

5 Varningslampa,
lågt bromslufttryck

6 Varningslampa,
oljetryck

7 Neutrallampa

8 Mätare,
däcktryck (tillbehör)

9 Bromslufttryck

10 Mätare,
transmissionsoljetryck

11 Mätare,
transmissionsoljetemperatur

12 Larm,
lågt bromstryck

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN, FUNKTIONSBESKRIVNING

Pos i Benämning Symbol Funktion
fig. 7

Visar motorns varvtal.
Multiplicera mätarutslaget med 100.
Drifttiden visas i timmar.

Visar nivån i bränsletanken.

Visar drifttemperaturen för motorn,
normalt 82°C till 93°C.
Se motorhandboken.

Visar spänningen i systemet.
Normalt 12 till 15V.

Lampan är tänd när trycket är under 4 kg/cm2

(58 psi)

Stoppar motorn omedelbart om varnings-
lampan TÄNDS och lokaliserar orsaken.
Se motorhandboken.

Lampan är tänd när väljaren fram/bak är i
neutralläge.

Visar lufttrycket i däcken.

Visar bromssystemets driftstryck. Normal
avläsning 6,5 bar (94 psi).

Visar transmissionens driftstryck normal
avläsning 1270–1550 kPa (184–225 psi).

Visar transmissionsoljans temperatur.
Normalt arbetsområde 80 till 95°C.

Larmsignalen ljuder när trycket är under
4 kg/cm2 (58 psi).



11CP221/271  O221SE5

13 Sprinkler

14 Roterande varningsljus,
strömbrytare (tillbehör)

15 Omkopplare arbetslampa
bakre

16 Arbetsbelysning, fram,
Trafikbelysning (tillbehör),
strömbrytare

17 Varningsblinkers,
strömbrytare (tillbehör)

18 Körriktningsvisare,
strömbrytare (tillbehör)

20 Startknapp

21 Tändningsomkopplare

22 Körriktningsindikator
(tillbehör)

23 Körriktningsindikator
(tillbehör)

24 Panelkåpa

25 Varningslampa,
luftfilter

26 Styrventil däcktryck (tillbehör)

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN, FUNKTIONSBESKRIVNING

Pos i Benämning Symbol Funktion
fig. 7

Styr vattenflödet till däcken. O = Ingen
bevattning, I = Bevattning av däcken.

Vid vridning åt höger tänds roterande
varningsljuset.

Vid vridning åt höger tänds
arbetsbelysningen.

Vid vridning åt höger tänds arbetsbelysningen.
Vid trafikbelysning tänds i första läget
parkeringsljuset, i andra läget halvljuset.

Vid vridning åt höger tänds varningsblinkern.

Vid vridning åt vänster blinkar vänster
körriktningsvisare osv. I mittläge är
blinkfunktionen avstängd.

Tryck in för att aktivera startmotorn. Släpp
knappen så fort som motorn startat.

I läget  är den elektriska kretsen bruten.

I läge  är alla instrument och elektriska
reglage strömförsörjda

Blinkar vid vänstersväng.

Blinkar vid högersväng.

Fälls över panelen för att skydda mot väder
och sabotage.

Om lampan lyser när dieselmotorn går på
fullvarv skall luftfiltret rengöras eller bytas.

Styr lufttrycket i däcken.



12 CP221/271  O221SE5

INSTRUMENT OCH MANÖVERORGAN, FUNKTIONSBESKRIVNING

27 Säkringsbox

29. Fram/back-reglage

30. Växelväljare

31. -

32. Signalhorn

33. Gaspedal

34. Bromspedal

35. Parkeringsbroms

36. Varningslampa,
parkeringsbroms

Pos i Benämning Symbol Funktion
fig. 7

Innehåller säkringar för elsystemet. Se under
”elsystem” för beskrivning av de olika
säkringarnas funktioner.

Förs reglaget framåt går välten framåt, bakåt
åt motsatt håll.

För spaken framåt för 1:ans växel, mittläge
2:ans växel och bakåt 3:ans.

-

Tryck in knappen för att avge signal.

Tryck nedåt för att öka motorvarvtal och
hastighet.

Färdbroms, används för normal bromsning
under färd. Bromssystemet består av 2
kretsar, där andra kretsen är reservbroms.

Aktiveras med knappen i nedtryckt läge.
Används normalt bara vid stillastående
maskin och parkering. Kan användas i en
nödsituation, men då krävs efterjustering.

Lampan lyser när parkerings-
bromsknappen är nedtryckt och
bromsarna är tillslagna.
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FÖRE START

Batterifrånskiljare – Tillslag

Fig. 8 Motorrum
1. Batterifrånskiljare

1

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

Batterifrånskiljaren sitter placerad på höger sida i
motorrummet. Öppna motorhuven och ställ nyckeln (1)
i tillslaget läge. Hela välten är nu strömförsörjd.

Motorhuven skall vara olåst under körning
för att snabbt kunna bryta batterispänning-
en vid behov.

Förarstol – Inställning
Ställ in förarstolen så att manöverreglagen är
lättåtkomliga.

Stolen har nedanstående inställningsmöjligheter:
– Längdinställning (1)
– Lutning av ryggstöd (2)
– Viktinställning (3)

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

3
2

Fig. 9 Förarplats
1. Längdinställning
2. Ryggstödslutning
3. Viktinställning

1
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FÖRE START

Vrid tändningsomkopplaren (21) till läge I, alla
varningslamporna skall nu vara tända i ca 5 sekunder.

Kontrollera att voltmetern (4) slår upp till minst 12 volt,
kontrollera att bränslemätaren (2) ger utslag.

Kontrollera att varningslamporna för lågt bromslufttryck
(5), oljetryck (6), neutralläge (7) och parkeringsbroms
(36) lyser.

          2      4  5    7    6

Instrument och lampor
– Kontroll

Sitsbälte

Fig. 10 Instrumentpanel
2. Bränslemätare
4. Voltmeter
5. Varningslampa,

lågt bromslufttryck
6. Oljetryckslampa
7. Neutrallägeslampa

21. Startknapp
35. Parkeringsbromsknapp
36. Varningslampa, parkeringsbroms

Fig. 11 Förarplats
1. Sitsbälte
2. Halkskydd

Är ROPS-båge (överrullningsskydd) eller hytt monterad
på välten, använd alltid det då befintliga sitsbältet (1),
tillsammans med skyddshjälm.

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

Tillse att plattformens halkskydd (2) är i god
kondition, byt till nya om friktionen är dålig.

1

21

2

36   35

Parkeringsbroms – Kontroll Tillse att parkeringsbromsknappen (35)
verkligen är i nedtryckt läge. Välten kan
börja rulla när dieselmotorn startas på
lutande underlag om inte parkeringsbrom-
sen är tillslagen.
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FÖRE START

Placera sätet så att gaspedal (1) och bromspedal (2)
nås lätt och körpositionen är komfortabel.

Som allmän regel gäller att växel nr. 2 normalt används
vid packningsjobb. Vältens sluthastighet beror på
hastighetsomfånget som valts med växelspaken. Öka
eller minska välthastigheten inom området med gas-
pedalen (1).

Gaspedal och bromspedal

1

Fig. 13 Pedaler
1. Gaspedal
2. Bromspedal

Kontrollera att fram-/backreglaget är i neutralläge.

Kontrollera fram-/backreglaget

Fig. 12 Fram-/backreglage

2

CP221 CP271



16 CP221/271  O221SE5

START

Start av motor
Ställ fram-/backreglaget (29) i neutralläge. Motorn går
inte att starta vid övriga lägen på reglaget.

Tillse att parkeringsbromsknappen (35)
verkligen är i nedtryckt läge. Välten kan
börja rulla när dieselmotorn startas på
lutande underlag om inte
parkeringsbromsen är tillslagen.

Vrid startströmställaren (21) till läge I. Strömställaren
lyser tills den behovsanpassande förvärmningen är
klar. Kontrollera att bränslemätaren (2) och voltmetern
(4) visar värden och att oljetrycksvarningslampan (6)
är tänd.

Inom 10 sekunder efter förvärmningen är klar:
Tryck in startknappen (20) kortvarigt. Släpp knappen
när motorn startat.

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

Varmkör dieselmotorn på tomgång under några
minuter, längre tid om lufttemperaturen är under +10°C.

Kontrollera under varmkörningen att varningslampan
för oljetryck (6) är släckt, samt att voltmätaren (4) visar
13-14 volt. Varningslampan (36) för parkeringsbroms,
skall fortfarande vara tänd.

Efter uppvärmning av motorn skall kontrolleras att
transmissionsoljetemperaturmätaren (11) och
kylvätsketemperaturmätaren (3) visar värden.

Sörj för god ventilation (utsug) om diesel-
motorn körs inomhus. Risk för koloxidför-
giftning.

Kontrollera att alla däck har korrekt lufttryck
Minimitryck 2,5 kg/cm² (35 psi)
Max tryck 8,5 kg/cm² (120 psi)

Däcktrycket kan kontrolleras med däcktryckmätaren
(8). För kontrollventilspaken (26, fig. 19) till mittläget.
Upp för att öka och ner för att minska (tillbehör).

Kontrollera färdbromsen. Det är mycket
viktigt att se till att bromsen fungerar korrekt.

Kontrollera genom att trycka ner bromspedalen.
Bromstrycksmätaren (9) skall visa 6,5 bar (94 psi).
Detta är maxtrycket.

Flytta inte välten förrän systemtrycket
uppnått specificerad driftnivå.

Kontrollera parkeringsbromsens funktion
genom att trycka ner parkeringsbroms-
knapp (35) när välten går sakta framåt.

29

Fig. 14 Instrumentpanel
2. Bränslemätare
3. Kylvätsketemperaturmätare
4. Voltmeter
5. Varningslampa, lågt bromslufttryck
6. Oljetryckslampa
8. Däcktrycksmätare
9. Bromslufttrycksmätare

11. Transmissionsoljetemperaturmätare
20. Startknapp
21. Startströmställare
29. Fram-/backreglage
35. Parkeringsbromsknapp
36. Varningslampa, parkeringsbroms

29

CP271CP221

Bromstest

Fig. 15 Bromspedal

   3     2      4     5       6     8    9      11

21   20 36   35
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Kontrollera då och då under körning att mätarna visar
normala värden. Vid onormala värden, stoppa omedel-
bart vält och dieselmotor. Kontrollera samt åtgärda
eventuellt fel, se även handboken för skötsel, samt
motorns handbok.

Kontrollera däckens slitbanor då och då för
eventuell fastkletning av asfaltmassa, detta
kan förekomma innan däcken har blivit tillräck-
ligt varma. Kletning kan förhindras om man
blandar 2-4% skärvätska i sprinklervattnet för
däcken.

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

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

Vid packning av asfalt, glöm inte att slå på bevattnings-
anläggningen (13).

Kontrollera att arbetsområdet framför och
bakom välten är fritt.

Släpp parkeringsbromsen (35) och
kontrollera att varningslampan (36) för
parkeringsbromsen nu är släckt. Var be-
redd på att välten kan börja rulla om den
står i en lutning.

KÖRNING

Följande hastigheter rekommenderas:

1:an
Brant lutning.
Körning på begränsat område med många hinder.
Vid full ballast.
Vid upp- och nerkörning på transportfordon.
Vid högt vältmotstånd.
Manövrering.

2:an
Vältning av packat underlag. T.ex efter första pass.

3:an
Används endast för transport på jämnt underlag.

STANNA maskinen innan ändring av färdrikt-
ning eller växling.

Val av hastighetsintervall

Fig. 17 Växelväljarspak
1. 1:an
2. 2:an
3. 3:an

CP221 CP271

1

3

2

12

3

Fig. 16 Instrumentpanel
1. Varvräknare
2. Bränslemätare
5. Varningslampa,

lågt bromslufttryck
7. Neutrallägeslampa

13. Strömställare/sprinkler
35. Parkeringsbromsknapp
36. Varningslampa, parkeringsbroms

Körning av vält

Fig. 18 Instrumentpanel
3. Kylvätsketemperaturmätare
6. Oljetryckslampa
8. Däcktrycksmätare

10. Växellådsoljetryck
11. Transmissionsolje-

temperaturmätare

1 2       5   7

1336   35

3      6 8       10    11
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Kokosmattor (tillbehör)
– Anlagda

Fig. 20 Läget i funktion
1. Kokosmattor

KÖRNING (Tillbehör)

Avlägsna låsstiftet i båda ändar av stången.

Dra ut stången och låt skraporna vila mot däcken i
funktionsläget.

Placera stången i de befintliga hålen ovanför skrapan.
Sätt i låsstiften.

Avlägsna låsstiften och dra ut stången.

Lyft upp skraporna och placera stången på samma
ställe igenom befintliga hål under skraporna.

Sätt i låsstiften.

Frilagda

Fig. 21 Läget ur funktion
1. Kokosmattor

1

1

Justering av däcktryck under
körning (tillbehör)

Fig. 19 Förarplats
26. Däcktrycksstyrventil

Med lufttryckskontrollen hos välten, kan föraren variera
trycket under pågående arbete. Trycket kan justeras
kontinuerligt med styrventilen (26), som befinner sig på
instrumentpanelen, inom intervallet 240 kPa till 830 kPa
(35 till 120 psi).

26
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Hjultryck Ringtryck, kPa

kg 240 350 480 620 720 830

MARKTRYCK, kPa

1125 200 240 270 300 330 340
1375 220 260 300 330 350 380
1825 240 280 340 380 400 430
2250 250 310 360 410 440 480
2750 260 320 390 440 480 520
3000 270 330 410 460 490 540

KÖRNING (Tillbehör)

Marktryck

Fig. 22 Markkontaktyta
1. Kontaktyta vid högt ringtryck
2. Kontaktyta vid lågt ringtryck

Däckets kontaktyta kan ändras med hjälp av
ringtrycket.

Högt ringtryck ger mindre kontaktyta (1).

Lågt ringtryck ger större kontaktyta (2).

Den totala driftsvikten dividerat med antalet däck ger
trycket per hjul. Se tabell.

Däckens markkontaktyta är relevant för
packningsresultatet.

KONTAKTTRYCK

Hjultryck Ringtryck, psi

lbs 35 50 70 90 105 120

MARKTRYCK, psi

2500 29 35 39 44 47 49
3000 31 38 44 48 51 55
4000 35 41 49 55 58 62
5000 37 45 52 60 64 69
6000 38 47 57 64 70 75
6500 39 48 59 66 71 78

21
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Lågt ringtryck
– 240 kPa (34.8 psi)

Fig. 23 Lågt marktryck, större yta

MARKTRYCK

Ju lägre ringtryck, desto lägre tryck på kontaktytan pga
större kontaktyta.

Används på mycket löst material.

Används för nedbrytningspass.

Normalt ringtryck
– 480 kPa (69.6 psi)

Fig. 24 Normalt marktryck

Högt ringtryck
– 830 kPa (120.4 psi)

Fig. 25 Högt marktryck, mindre yta

Ju högre ringtryck, desto högre tryck på kontaktytan
pga mindre kontaktyta.

Används vid tjocka skikt och avslutande pass.
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BALLAST

Använd en lämplig kombination för att uppnå max
ballast.

Vältens tjänstevikt utgörs av vältens vikt plus ballastens
vikt.

Tjockare skikt kräver tyngre vält för packning, tunnare
skikt kräver inte så tung vält.

CP221 CP271

5.4 m3 8.0 m3

Ballastlåda volym

CP221 CP271

13.7 ton 16 ton

Blandad ballast – max
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Vid användning av välten med blandad ballast, börja med tillgängliga stålföremål och tillsätt
därefter nödvändig mängd sand och vatten.

Fördela ballasten jämnt.

När sanden placeras i ballastavdelningen skall den fuktas med vatten. Därigenom fördelas sanden
jämnt.

BALLASTLÅDA

Fig. 26 Ballastlådans lock
1. Övre lock
2. Sidolock
3. Plugg

Fyll lådan ovanifrån.

Ta bort de övre locken (1).

Låt sidolocken (2) vara på så att sand och vatten inte rinner ut.

Ta av sidolocken vid fyllning med stålstycken.

Ta inte bort pluggen (3) eftersom vattnet då rinner ut när ballasten kompletteras med vatten.

Kompletteringsfyll ballastlådan vid behov med krossad sten, sand och stål.

Vatten kan tillsättas sanden när denna fyllts på. Detta medför att sanden jämnas ut och fyller ut
mellanrummen mellan stålstyckena.

2

3

1 1
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Färdbromsen aktiveras med bromspedalen och
används för att sakta ned farten och stanna maskinen
under normal drift. Kontrollera att bromstrycksmätaren
visar korrekt arbetstryck.

Använd ej fram-/backreglaget för normal
bromsning.

Parkeringsbromsen skall alltid aktiveras
innan föraren lämnar maskinen.

BROMSNING

Bromsning

Fig. 27 Bromspedal

Fig. 28 Instrumentpanel
21. Tändningsomkopplare

Avstängning
Titta på instrument och varningslampor ifall några
felindikationer visas, stäng av belysning och andra
elfunktioner.

Aktivera parkeringsbromsen!

Vrid tändningsomkopplaren (21) till läge O. Fäll över
instrumentskyddet, samt lås detta.

21
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LYFTNING

Lyftning av vält

Fig. 31 Vält förberedd för lyft
1. Lyftskylt

Se till att framhjulen är parallella med ramen innan
välten lyfts.

Placera lyftkedjorna i lyftöglorna och se till att inga delar
skadas av kedjorna vid lyft.

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.

Vikt: se lyftskylt på välten

1

PARKERING

Blockering av hjulen

Batterifrånskiljare
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
dörrarna till motorrummet.

Lämna aldrig förarplattformen, utan att
trycka ner parkeringsbromsknappen.

Se till att välten parkeras på trafiksäker
plats. Blockera hjulen mot underlaget om
välten parkeras på lutande underlag.

Vrid tändningen till läge O och lås skyddet över
instrumentpanelen med ett hänglås.

Tänk på frysrisken vintertid. Töm vattentankar,
pumpar och ledningar.

1

Fig. 29 Blockering av hjul
1. Bromsblock

Fig. 30 Motorrum, höger sida
1. Batterifrånskiljare

1
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BOGSERING

Bogsering
Välten bör normalt inte bogseras pga risken för skador
på komponenter i transmissionen som följd av
otillräcklig smörjning.

Om bogsering inte kan undvikas skall fram-/back-
reglaget sättas i neutralläge och välten bogseras med
hjälp av dragstång dimensionerad för ändamålet, max
dragkraft 125 kN (62,5 kN/lyfthål).

Kardanaxeln bör demonteras om fordonet skall
bogseras en sträcka som överstiger 100 m.

Kardanaxeln demonteras krävs uppmärk-
samhet på att parkeringsbromsen helt
sätts ur funktion.

Om bromstryck dessutom saknas, kan
bogsering i lutning bli livsfarlig. Dragfordo-
nets bromsar måste vara dimensionerade
för att klara den höga obromsade maskin-
vikten.

Om ej en säker bogsering kan genomföras,
skall transport ske enligt transportinstruk-
tion.

Max hastighet vid bogsering får ej över-
stiga 3 km/h.

Fig. 32 Bogsering

TRANSPORT

Blockera hjulen med bromsblock (1) som förankras i
transportfordonet.

Palla under ramen (2) för att undvika maskinskada.

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

313

Vält förberedd för transport

Fig. 34 Transport
1. Bromsblock
2. Pallning
3. Spännband

12

Dragögla

Fig. 33 Dragögla Välten kan vara utrustad med dragögla. Dragöglan är
endast till för att dra föremål som väger max. 2400 kg.
Dragöglan är inte avsedd för bogsering/bärgning.
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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. Ställ fram-/backreglaget i läge neutral.

5. Starta motorn och varmkör den.

6. Välj lämplig växel.

7. Lossa parkeringsbromsen.

8. Kör välten. Hantera gaspedalen försiktigt.

9. Kontrollera bromsarna.
Var observant på att rätt bromstryck har uppnåtts.

10. Stanna maskinen innan ändring av färdriktning eller växling.

11. Vid parkering: – Tryck ner parkeringsbromsknappen.
– Stanna motorn och blockera hjulen.

12. Vid lyftning: – Se instruktion.

13. Vid bogsering: – Se instruktion.

14. Vid transport: – Se instruktion.
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