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Með fyrirvara um hugsanlegar breytingar.
Prentað í Svíþjóð.

Dynapac CC 222 er titringsvaltari í þyngdarflokki 7,5 tonn, með stýrislið á miðju, drif,
bremsur og titring á báðum tromlum.

Sami valtari fæst líka í svonefndri combi-útfærslu, sem vegur um 7 tonn og hefur titringsvals
að framan en fjögur slétt gúmmídekk að aftan, drif og bremsur á hvorum tveggja; sú gerð er

táknuð með CC 222C.

CC 232 er titringsvaltari í þyngdarflokki 8 tonn, einnig með stýrislið á miðju og titring á
báðum tromlum, en tromlurnar tvískiptar bæði að aftan og framan. Á þessum valtara er drif

og bremsur á öllum fjórum tromluhlutunum.

Þessi valtari er líka til í combi-útfærslu, vegur þá u.þ.b. 7 tonn og er táknaður sem CC 232C.

Dynapac CC 322 er titringsvaltari í þyngdarflokki 8,5 tonn, með stýrislið á miðju, drif,
bremsur og titring á báðum tromlum.

Titringsvaltarar
CC 222/222C
CC 232/232C

CC 322

Valtarinn í notkun
O222IS5, nóvember 2000

Díselvél:
               Deutz BF4L1011F

Leiðarvísirinn á við frá og með:
CC 222 PIN (S/N) *61710959*
CC 222C PIN (S/N) *61810303*
CC 232 PIN (S/N) *61910618*
CC 232C PIN (S/N) *62010243*
CC 322 PIN (S/N) *62110322*
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EFNISYFIRLIT

Öryggisfyrirmæli – varnir gegn slysum á fólki

Sérstök aðgát – skemmdir á tækinu eða hlutum
þess

Allir valtarastjórar þurfa að lesa öryggishand-
bókina sem valtaranum fylgir. Fylgdu alltaf
öryggisfyrirmælum og fjarlægðu bókina ekki
úr valtaranum.

Í þessum leiðarvísi er sagt til um hvernig fara á með
valtarann í akstri og notkun. Um viðhald og umhirðu sjá
handbókina „VIÐHALD, CC 222/222C, CC 232/232C, CC
322“.

Þegar vélin er ræst og þangað til hún er orðin
heit er glussinn líka kaldur, og þá bremsar
valtarinn ekki eins vel og með heitu vökvakerfi.

AÐVÖRUNARTÁKN

ÖRYGGISHANDBÓK

ALMENNT
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ÖRYGGISFYRIRMÆLI (Lestu líka Öryggishandbókina)

1. Áður en valtarinn er settur í gang þarf stjórnandi hans að hafa kynnt
sér vel handbókina um notkun valtarans.

2. Gakktu úr skugga um að öllum fyrirmælum hafi verið fylgt sem gefin
eru í handbókinni um viðhald valtarans.

3. Sá einn má stjórna valtaranum sem hefur til þess reynslu og/eða
þjálfun. Hafðu aldrei farþega með þér á valtaranum. Sestu í
ökumannssætið hvenær sem þú hreyfir valtarann.

4. Notaðu aldrei valtarann þegar þörf er að stilla hann eða laga.

5. Farðu aldrei upp í valtarann né af honum nema hann standi kyrr.
Notaðu tiltæk grip og handrið. Þegar farið er upp í valtarann eða af
honum er rétt að hafa alltaf „þrjá snertipunkta“, þannig að báðar hen-
dur og annar fóturinn eða báðir fætur og önnur höndin hafi festu
samtímis.

6. Veltigrind á alltaf að nota þegar valtarinn er notaður á ótryggu
undirlagi.

7. Keyrðu hægt í kröppum beygjum.

8. Forðastu að keyra á ská í brekkur, farðu beint upp eða beint niður.

9. Vertu viss um að a.m.k. 2/3 af tromlunni séu uppi á völtuðum fleti þegar
þú ekur nálægt brúnum eða holum.

10. Athugaðu að valtarinn stefni ekki á neinar hindranir, hvorki á jörðunni
né ofan við hana.

11. Gættu sérstakrar varúðar þar sem ójafnt er undir.

12. Notaðu tiltækan öryggisbúnað. Á valtara með veltigrind á alltaf að nota
sætisbelti.

13. Haltu valtaranum hreinum. Óhreinindi og feiti á tafarlaust að hreinsa af
stjórnpalli. Öllum merkjum og áletrunum á að halda hreinum og vel
læsilegum.

14. Öryggisráðstafanir áður en tekið er eldsneyti:
– drepa á vélinni
– ekki reykja
– opinn eldur má hvergi vera nálægur
– láttu áfyllingarstútinn ná jarðsambandi við olíutankinn svo að ekki
hrökkvi neistar á milli.

15. Þegar vinna skal að viðhaldi eða viðgerðum:
– Settu skorður við tromlur og hjól og undir ýtublað.
– Læstu beygjuliðnum ef þörf krefur.

16. Ef hávaði fer yfir 85 dB(A) er rétt að nota heyrnarhlífar. Hávaðinn getur
breyst eftir því hvers konar undirlagi valtarinn er notaður á.

17. Breyttu engu á valtaranum, það getur skert öryggi hans. Til allra brey-
tinga þarf að fá skriflegt samþykki frá Dynapac.

18. Notaðu valtarann helst ekki fyrr en glussaolían hefur náð eðlilegum
vinnuhita. Stöðvunarvegalengdin við hemlun getur lengst þegar olían
er köld. Athugaðu leiðbeiningar um gangsetningu í HANDBÓKINNI UM
NOTKUN VALTARANS.
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ÖRYGGI VIÐ AKSTUR

Að valta kanta
Þegar valtað er við kanta verða a.m.k. 2/3 af breidd
tromlunnar að vera uppi á fleti sem hefur fullt burðarþol.

Mundu að þyngdarpunktur valtarans færist
út á við þegar hann beygir, færist til hægri
þegar beygt er til vinstri og öfugt.

Sé valtað með tromlustýringu (aukabú-
naður) má aðeins önnur tromlan hafa þá
afstöðu sem myndin sýnir, hin á alltaf að
hafa fullan stuðning af undirlaginu.

A.m.k.
2/3

Alltaf er mælt með veltigrind þegar valta-
rinn er notaður í hliðarhalla eða á ótraustu
undirlagi.

Forðastu ef hægt er að fara með valtarann í
hliðarhalla. Valtaðu frekar í brekkum með
því að fara beint upp og niður.

Veltimörkin eru mæld á hörðu og jöfnu undirlagi með
valtarann kyrrstæðan. Hann er ekki í beygju, slökkt á
titringi og með alla tanka fulla. Hafðu í huga að valtarinn
getur oltið í minni halla en hér er gefinn upp ef undirlagið
er laust, titringurinn á, valtarinn í beygju eða á ferð eða
þyngdarpunkturinn hærra (vegna aukabúnaðar).

Sem neyðarútgang úr stýrishúsi skaltu
losa hamar sem geymdur er á uppstöðunni
hægra megin að aftan og brjóta afturrúðu-
na.

Hliðarhalli

Mynd 1 Afstaða tromlunnar við
völtun á kanti
1. Tromlustýring

Mest 20°
eða 36%

Mynd 2 Valtarinn í hliðarhalla

1



5CC 222/222C - CC 232/232C - CC 322  O222IS5

Meðan á vinnunni stendur verður stjórnan-
dinn að vera viss um að enginn maður sé á
vinnusvæðinu.

Með skilti, sem fest er á gaffalinn til hægri
að framan, er varað við klemmuhættu og
hlutum sem snúast.

Fyrir hverja vinnulotu á tækið að vera í
flutningsstöðu (1).

ÖRYGGI (Aukabúnaður)

Mynd 3 Kantskeri/-vals
1. Flutningsstaða
2. Vinnustaða

Kantskeri/-vals

Mynd 4 Loftkæling

Loftkæling
Í kerfinu er kælimiðill undir þrýstingi. Ban-
nað er að sleppa kælimiðlum út í andrúms-
loftið. Einungis fyrirtæki með sérstaka
heimild mega annast viðgerðir á kælirásinni.

Á kælikerfinu er þrýstingur.
Röng meðhöndlun getur leitt til alvarlegra
slysa á fólki. Slöngutengin má ekki losa.

Fylla þarf á kerfið eftir þörfum með
samþykktum kælimiðli.

1 2
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ÖRYGGISSKILTI, STAÐSETNING/LÝSING
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ÖRYGGISSKILTI, STAÐSETNING/LÝSING

Hætta á að klemmast við
stýrislið/beygjuvals. Haltu
þig í hæfilegri fjarlægð frá
hættusvæðinu.

Aðvörun um brennheita
staði í vélarrúmi. Hér má
ekki snerta.

Aðvörun um vélarhluti sem
snúast. Haltu höndunum í
öruggri fjarlægð frá hæt-
tusvæðinu.

Hvatning til valtarastjórans
að lesa öryggishandbók
valtarans ásamt handbóku-
num um viðhald og notkun
áður en farið er að nota
tækið.

(Tvö hættusvæði á valtara með
tromlustýringu)

1.

2.

3.

5.

903424

903459

903423

903422

904083

Aðvörun um hluti sem
snúast. Haltu þig í hæfilegri
fjarlægð frá hættusvæðinu.

6.

Stýrisliðurinn á að vera læstur
þegar valtarinn er hífður. Lestu
leiðarvísinn.

7.

Festipunktur
fyrir hífingu

Eldsneyti
(díselolía)

Þrýstingur í
slöngu

200 kPa
29 psi

Aðeins
combi-útfærsla

11.

10.

357587

991658

355983

908229

4.

Ekki losa úr bremsu nema
lesa fyrst kaflann um að
draga valtarann. Hætta á að
klemmast.

YFIRGEFIÐ EKKI STJÓRNPALLINN ÁN ÞESS
AÐ SETJA HANDBREMSU Á

17.

Mass Kg

904870

12.

349248

Merkiskilti

8.

904165

Eitruð lofttegund. Lestu
leiðbeiningarnar.

Glussaolía Lífræn
glussaolía

272372 904601

14.
Kostur 1 Kostur 2

Lykill að rafgeymi

15.

904835

Festipunktur

16.

382751

9.

904895

13.

Hólf fyrir
handbækur

903425

NEYÐARÚTGANGUR

18.
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Merkiplata valtarans

Framleiðslunúmer á grind

Merkiplata valtarans (1) er fest á fremri grindarhlutann
vinstra megin, rétt hjá stýrisliðnum. Á plötuna er letrað
nafn og póstfang framleiðandans, gerð valtarans, PIN-
framleiðslunúmer hans (verksmiðjunúmer), þyngd í
notkun, vélarafl og framleiðsluár. (Sé valtarinn
afgreiddur utan ESB er hér aðeins nafn og póstfang
framleiðandans, PIN-númer og gerð valtarans.)
Þegar pantaðir eru varahlutir skaltu gefa upp PIN-
númer valtarans.

Framleiðslunúmer tækisins (1) er stansað í brún grin-
darinnar framarlega til hægri.

Mynd 5 Stjórnpallur
1. Merkiplata valtarans

Mynd 6 Grind við framtromlu
1. FRAMLEIÐSLUNÚMER (PIN)

Mynd 7 Díselvél
1. Gerðarplata
2. EPA-plata (Bandar.)

1

1

Merkiplötur vélarinnar

2

Gerðarplata vélarinnar (1) er fest á hana ofanverða. Á
plötuna er skráð gerð vélarinnar, verksmiðjunúmer og
nánari upplýsingar. Þegar pantaðir eru varahlutir skaltu
gefa upp verksmiðjunúmer vélarinnar. Sjá jafnframt
handbók með díselvélinni.

Svedala Compaction Equipment AB
Karlskrona Sweden

Type Operating mass

Rated power

Year of Mfg

Product
Ident.
Number

kg

kW

1

MERKIPLÖTUR VALTARA OG VÉLAR

IMPORTANT ENGINE INFORMATION

DEUTZ
®

ENGINE FAMILY POWER VALVE LASH INJ. TIMING

MODEL RPM ENGINE DISPLACEMENT INJ. RATE

THIS ENGINE CONFORMS TO    YYYY    MODEL YEAR US EPA /

REGULATIONS FOR LARGE NONROAD COMPRESSION IGNITIONENGINES

SERIAL NO REM

THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON DIESEL FUEL

DEUTZ
®

DEUTZ AG      MADE IN GERMANY

Mot.-Typ

kW (G)

kW (W)

E

Code Mot.-Nr.

kW (S) kW (S)

m

°C

kW

kW EP K
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MÆLAR OG STJÓRNTÆKI

1. Startararofi
2. Snúnings-/tíðnistillir 
3. Vinnuljós 
4. Vinnuvélaljós með snúningsgeisla 
5. Stefnuljósatakki 
6. Aðvörunarljós (blikkandi) 
7. Ljósaskiptir
8. Ljósa-/stöðuljósastillir 
9. Stilling fyrir tromlustýringu, Af/Á 

10. Gátljós, staða tromlanna 
11. Voltmælir
12. Hitamælir f. glussaolíu  
13. Hitamælir f. smurolíu á vél 
14. Snúningshraðamælir/tíðnimælir

f. titring  
15. Hraðamælir 
16. Eldsneytismælir

17. Vatnsstaða, tankur að aftan 
18. Vatnsstaða, tankur að framan 
19. Úðari, kantskeri 
20. Kantskeri upp/niður 
21. Dekkjaúðari 
22. Titringur á fram-/afturtromlu
23. Tímastilling úðara 
24. Val um grófan/fínan titring
25. Úðari handstýrður/sjálfstýrður
26. Titringur handstýrður/sjálfstýrður
27. Stundateljari
28. Aðvörunarljós f. handbremsu
29. Aðvörunarljós f. olíuþrýsting
30. Aðvörunarljós f. glussasíu
31. Aðvörunarljós f. loftsíu
32. Aðvörunarljós f. rafhleðslu
33. Aðvörunarljós f. hita á glussa

34. Aðvörunarljós f. hita á smurolíu
35. Aðvörunarljós um lítið eldsneyti

eftir
36. Inngjöf f. díselvél
37. Stýripinni, tromlustýring 
38. Hjálparbremsa/handbremsa
39. Flauta
40. Gírstöng (hraðastillir)
41. Titringur á/af

 = Aukabúnaður

 = Staðalbúnaður combi-útfærslu

11      12 13  14       15         16   17        18

10      9     8     7     6    5    4     3       2     1      26   25  24  23   22  21  20   19

32 33 34 35

31 30 29 28 27

37 38   41 40

39
36

Mynd 8 Stjórntæki og mælaborð
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MÆLAR OG STJÓRNTÆKI, HLUTVERK HVERS OG EINS

Nr. á Heiti Tákn Verkun
mynd 8

1 Startararofi Í stöðu  er straumur tekinn af valtaranum.
Í stöðu  er straumur á öllum mælum og
raftengdum stjórntækjum.

Í stöðu  fer startmótorinn í gang.

2 Snúningshraði díselvélar/ Í stöðu  sýnir mælirinn nr. 14 snúningshraða
tíðnimæling á titringi, rofar vélarinnar.
(aukabúnaður) Sé stillt til vinstri mælist titringstíðni á

afturtromlu.
Sé stillt til hægri mælist titringstíðni á
framtromlu.
Tíðnina má lesa af mælinum beint fyrir ofan
stillinn.

3 Vinnuljós aftan, Sé snúið til hægri kviknar á ljósunum.
rofi (aukabúnaður)

4 Vinnuvélaljós með Sé snúið til hægri fer snúningsgeislinn í gang.
snúningsgeisla, rofi
(aukabúnaður)

5 Stefnuljósarofi, Snúið til hægri eða vinstri til að nota
(aukabúnaður) stefnuljósin.

Í miðstöðu eru þau óvirk.

6 Blikkandi aðvörunarljós, Sé snúið til hægri blikka aðvörunarljósin.
rofi (aukabúnaður)

7 Há/lág ljós, rofi með gátljósi Í stillingu til hægri loga lágu ljósin ásamt
(aukabúnaður) gátljósi í rofanum.

Í stillingu til vinstri loga lágu ljósin.

8 Vinnuljós framan, Eitt stig til hægri til að kveikja á stöðuljósum,
rofi (aukabúnaður) tvo stig fyrir vinnuljós að framan.

9 Tromlustýring, Af/Á, Í stöðu  er tromlustýringin aftengd.
rofi (aukabúnaður)

Í stöðu  er tromlustýringin tengd.

10 Gátljós um stöðu tromlanna, Ljósið sýnir að brúnir tromlanna standist ekki á.
(aukabúnaður)

11 Voltmælir (aukabúnaður) Sýnir spennuna á rafkerfinu.
Sýnir að öllu eðlilegu 12–15 volt.
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MÆLAR OG STJÓRNTÆKI, HLUTVERK HVERS OG EINS

Nr. á Heiti Tákn Verkun
mynd 8

12 Hitamælir f. glussaolíu, Sýnir hitastig glussaolíunnar.
(aukabúnaður) Eðlilegt hitastig er á bilinu 65°–80°C.

Dreptu á díselvélinni, ef mælirinn fer yfir 85°C,
og finndu hvað er að.

13 Hitamælir f. eldsneyti, Sýnir hitastig smurolíunnar.
(aukabúnaður) Eðlilegt er að það sé kringum 95°C.

Dreptu á díselvélinni, ef mælirinn fer yfir
120°C, og finndu hvað er að.

14 Snúningshraðamælir/ Innri mælikvarðinn sýnir snúningshraða
tíðnimælir vélarinnar. Ytri mælikvarðinn sýnir
(aukabúnaður) titringstíðni á frameða afturtromlu.

15 Hraðamælir (aukabúnaður) Ytri mælikvarðinn sýnir hraða valtarans í km/klst.
Innri mælikvarðinn sýnir hraðann í mílum á klst.

16 Eldsneytismælir. Sýnir hve hátt er í eldsneytistankinum.

17 Vatnsmælir. Sýnir hve hátt er í vatnstanki að aftan.

18 Vatnsmælir. Sýnir hve hátt er í vatnstanki að framan.

19 Rofi f. úðara á kantskera Þegar stillt er til hægri úðast á skurðarhjól
(aukabúnaður) kantskerans.

Stilling til vinstri stöðvar úðunina.

20 Rofi f. kantskera upp/niður Sé stillt til vinstri færist kantskerinn neðar.
(aukabúnaður) Í miðstöðu er kantskerinn kyrr.

Sé stillt til hægri færist kantskerinn ofar.

21 Rofi f. dekkjaúðara Þegar stillt er til hægri úðast á dekkin.
(aðeins combi-útfærsla) Með stillingu til vinstri er lokað fyrir úðunina.

22 Rofi f. titring á fram-/afturtromlu Sé stillt til vinstri fæst titringur á afturtromlu.
(aðeins tveggja tromlu útfærsla). Í miðstöðu fæst titringur á báðum tromlum.

Kveiktu EKKI á Sé stillt til hægri fæst titringur á framtromlu.
rofanum þegar kveikt
er á rofa (41).

23 Tímastilling úðara Stillirinn hefur sex mismunandi stöður til að
skammta  hve miklu vatni úðað er á
tromlurnar. Stillingin lengst til vinstri skammtar
minnst vatn, sú til hægri mest.

24 Rofi f. val um útslag/tíðni Sé stillt til vinstri fæst fínni titringur með mikilli
tíðni. Til hægri er stillt á grófari titring með
minni tíðni.
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Nr. á Heiti Tákn Verkun
mynd 8

25 Rofi f. úðun Sé stillt til vinstri er úðun skömmtuð á
tromlurnar jafnt og þétt.
Í miðstöðu er lokað fyrir alla úðun.
Með stillingu til hægri fer úðunin sjálfkrafa á og
af þegar skipt er með gírstönginni milli áfram
og aftur á bak.

26 Rofi f. stillingu á titringi Þegar stillt er til vinstri á að nota rofann (41) til
að setja titring á og af.
Í miðstöðu er lokað fyrir allan titring.
Með stillingu til hægri fer titringur sjálfkrafa á
og af með gírskiptingu milli áfram og aftur á bak.

27 Stundateljari Keyrslutími díselvélarinnar sýndur í
klukkutímum.

28 Aðvörunarljós f. handbremsu Ljósið logar þegar handfang fyrir handbremsu
eða hjálparbremsu er niðri og valtarinn í
bremsu.

29 Aðvörunarljós f. olíuþrýsting Ljósið logar ef olíuþrýstingur er of lágur í
díselvélinni.
Dreptu strax á vélinni og finndu hvað er að.

30 Aðvörunarljós f. glussasíu Ef ljósið kviknar þegar díselvélin gengur á
fullu, þarf að skipta um glussasíu.

31 Aðvörunarljós f. loftsíu Ef ljósið kviknar þegar díselvélin gengur á
fullu, þarf að hreinsa loftsíuna eða skipta um
hana.

32 Aðvörunarljós f. geymishleðslu Ef ljósið kviknar þegar díselvélin er í gangi,
hleður rafallinn ekki.
Dreptu á vélinni og finndu hvað er að.

33 Aðvörunarljós f. hita á glussa Ef ljósið kviknar er glussinn of heitur. Keyrðu
þá ekki valtarann, láttu vélina ganga í
lausagangi meðan glussinn er að kólna og
finndu hvað er að.

34 Aðvörunarljós f. hita á smurolíu Ef ljósið kviknar er vélin of heit. Dreptu á
henni strax og finndu hvað er að.
Sjá jafnframt handbók með díselvélinni.

35 Aðvörunarljós um lítið Þegar ljósið kviknar er aðeins eftir eldsneyti í
eldsneyti eftir stuttan tíma. Fylltu á sem allra fyrst.

MAN
O

AUTO

MAN
O

AUTO

MÆLAR OG STJÓRNTÆKI, HLUTVERK HVERS OG EINS
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Nr. á Heiti Tákn Verkun
mynd 8

36 Inngjöf f. díselvél Sé stillt til hægri gengur vélin í lausagangi.
Með stillingu til vinstri gengur hún á fullu.

37 Tromlustýring, stýripinni Þegar stillt er til vinstri færist fremri tromlan
(aukabúnaður) lengra til vinstri en sú aftari.

Með miðstillingu ganga tromlurnar ekkert á
misvíxl.
Þegar stillt er til hægri færist fremri tromlan
lengra til hægri en sú aftari.

38 Hjálparbremsa/handbremsa Sé hnappurinn niðri verður hjálparbremsan
virk. Sé valtarinn þá kyrrstæður er hann í
handbremsu. Sé hnappurinn útdreginn eru
þessar bremsur ekki á.

39 Rofi f. flautu Ýtt inn til að flauta.

40 Gírstöng Þegar vélin er ræst á gírstöngin að vera í
hlutlausri stöðu, annars er ekki hægt að
starta.
Stöngin stýrir bæði stefnu valtarans og hraða.
Skipt er í áfram með stöngina fram, aftur á
bak með hana til baka. Hraðinn fer eftir því
hve langt hún er færð frá hlutlausri stöðu. Því
lengra fram eða aftur, því hraðar fer valtarinn.

41 Rofi f titring á/af Titringur er settur á með því að ýta rofanum
inn og sleppa honum. Sé ýtt á hann aftur fer
titringurinn af.
Þetta verkar því aðeins að rofi nr. 26 sé stilltur
til vinstri.

STOP

MÆLAR OG STJÓRNTÆKI, HLUTVERK HVERS OG EINS
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MÆLAR OG STJÓRNTÆKI Í STÝRISHÚSI

    1   2   3        4   5   6         7     8   9   10

Mynd 9a Við þak að framan

12

11

14

Mynd 9c Aftast í húsi

15

Mynd 9d Uppistaða hægra megin að aftan

Mynd 9b Við þak að aftan

13

Sáraumbúðir
(aukabúnaður)
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Nr. á Heiti Tákn Verkun
mynd 9

1 Rofi f. vinnuljós að framan Ýtt inn og vinnuljós að framan kvikna.

2 Rofi f. ljóskastara yfir tromlu Ýtt inn og kastljós kvikna yfir tromlunni.

3 Rofi f. vinnuljós að aftan Ýtt inn og vinnuljós að aftan kvikna.

4 Rofi f. framrúðuþurrku Ýtt inn og þurrka á framrúðu fer í gang.

5 Rofi f. afturrúðuþurrku Ýtt inn og þurrka á afturrúðu fer í gang.

6 Rof f. rúðusprauta á fram- Að ýta efst á takkann stýrir sprautun á
og afturrúðu framrúðu.

Að ýta neðst á takkann stýrir sprautun á
afturrúðu.

7 Öryggjahólf (stýrishús) Hér eru öryggi fyrir rafkerfi stýrishússins. Sjá
undir fyrirsögninni „Rafkerfi“ þar sem lýst er
hlutverki hvers öryggis.

8 Rofi f. rúðuþurrku á fremri Ýtt inn og þurrka á fremri hliðarrúðu fer í gang.
hliðarrúðu

9 Rofi f. rúðuþurrku á aftari Ýtt inn og þurrka aftari hliðarrúðu fer í gang.
hliðarrúðu

10 Rofi f. rúðuvökva á hliðarrúður Að ýta efst á takkann stýrir sprautun á fremri
hliðarrúðu.
Að ýta neðst á takkann stýrir sprautun á aftari
hliðarrúðu.

11 Endurnýting á innilofti, Lengst til vinstri blæs viftan mest sama
sleðastilling loftinu aftur og aftur.

Til hægri eru mest loftskipti.

12 Rofi f. viftu Stilling lengst til vinstri slekkur á viftunni.
Til hægri eru þrjár stillingar fyrir meiri og meiri
blástur.

13 Hitastilling Mestur hiti ef handfangið snýr niður.
Með stillingu til hægri er hitinn tekinn af.

14 Stútur f. afísun Loftstraumnum er stýrt með því að snúa
stútnum.

15 Hamar til að komast út í neyð Sem neyðarútgang á að losa hamarinn og
brjóta rúðu að AFTAN.

MÆLAR OG STJÓRNTÆKI Í STÝRISHÚSI
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Stillir fyrir viftu og loftkælingu 0 – 1 – kæl. Stillir fyrir viftu 0 – 2 – 3

SLÖKKT á einingunni AF

Viftukraftur: lítill Viftukraftur: miðlungs

Viftukraftur: lítill, kæling Á Viftukraftur: mikill

Stillirinn fyrir viftu og loftkælingu (1) þarf að vera í stöðu Á til þess að hægt sé að nota viftustillinn (2).

Loftskipti: Settu stillinn (1) í stöðu lágt, þá fer viftan í gang á litlum hraða.
Loftkæling: Settu stillinn (1) í stöðu Á; viftan gengur nú á litlum hraða. Viftukraftinn er svo hægt að

auka um eitt eða tvö stig með stillinum (2). Stilltu hitastigið með kælingarstillinum (3).

LEIÐARVÍSIR UM LOFTKÆLINGU (Aukabúnaður)

1 2

1 2
3

Stjórnborð fyrir loftkæ-
lingu í þaki stjórnklefa,
hægra megin.
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ÁÐUR EN VÉLIN ER GANGSETT

Rafkerfið tengt

Sæti í stýrishúsi – stillingar

Mynd 12 Ökumannssæti
1. Handfang f. stillingu fram og aftur
2. Hjól til að stilla hæð
3. Hjól f. halla á setu
4. Hjól f. halla á sætisbaki
5. Hjól f. halla á örmum
6. Hjól til að stilla lendastuðning

5

4

6

Mynd 10 Rafgeymishólf (vinstra megin
í vélarhúsi)
1. Lykill að rafgeymi

2
3

1

Stilltu ökumannssætið þannig að þægilegt sé að sitja og
auðvelt að ná til stjórntækja.

Sætið er hægt að stilla á eftirtalinn hátt:

• Fram og aftur (1)
• Hæðarstilling (2)
• Halli á setu (3)
• Halli á sætisbaki (4)
• Halli á örmum (5)
• Stilling á lendastuðningi (6)

Athugaðu alltaf að sætið sé í læstri stöðu
áður en farið er af stað.

Gleymdu ekki að sinna daglegu viðhaldi. Sjá
handbókina um viðhald.

Rafgeymistengingin er í vélarhúsinu. Snúðu lyklinum
(1) til að tengja. Nú er rafkerfið tengt í öllum valtaranum.

Í notkun á vélarhlífin að vera ólæst svo að
fljótt sé hægt að rjúfa strauminn ef þörf
krefur.

3

Sæti og stýri – stillingar

1

2

5

4

6

Mynd 11 Ökumannssæti
1. Handfang f. hliðarfærslu
2. Handfang f. snúning
3. Handfang f. halla á stýri
4. Handfang f. stillingu fram og aftur
5. Handfang f. halla á sætisbaki
6. Handfang f. stillingu eftir þyngd

Hægt er að stilla hallann á stýrinu, og sætið má bæði
færa til hliðanna og snúa því.

Til að færa sætið til hliðar þarf fyrst að losa það með því
að lyfta handfanginu (1) upp.

Til að snúa sætinu er ytra handfanginu (2) fyrst lyft upp.

Halla á stýrinu má stilla þegar handfangið (3) hefur
verið losað. Festu stýrið svo aftur í nýju stöðunni.

Sætið er hægt að stilla á eftirtalinn hátt:

• Fram og aftur (4)
• Halli á sætisbaki (5)
• Stilling eftir þyngd (6)

1
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Útsýni

Mynd 15 Útsýni

Gakktu úr skugga um, áður en akstur hefst, að útsýni
sé óhindrað bæði fram og til baka. Allar rúður eiga að
vera hreinar og baksýnisspeglar stilltir þannig að vel
sjáist aftur fyrir.

ÁÐUR EN VÉLIN ER GANGSETT

11          16   17   18

1   32  29  28  27

Vertu viss um að handbremsuhnappurinn
(38) sé örugglega niðri. Þegar valtarinn er
ræstur í halla getur hann runnið af stað ef
hann er ekki í handbremsu.

Ádrepari – interlock (aukabúnaður)

Hægt er að útbúa valtarann með interlock-ádrepara.
Þá stöðvast díselvélin 7 sekúndum eftir að ökumaður
stendur upp úr sætinu. Það gerist jafnt hvort sem
gírstöngin er stillt á hlutlaust eða áfram/aftur á bak. Ef
handbremsan er á stöðvast vélin ekki.

Handbremsa – athugun

Mælar og gátljós – athugun

38

Mynd 14 Stjórntækjasylla
38. Handbremsuhandfang

Mynd 13 Mælaborð
1. Startararofi
11. Voltmælir (aukabúnaður)
16,17,18. Mælar f. stöðu í tönkum
27. Teljari fyrir notkunartíma
28. Bremsuljós
29. Smurþrýstingsljós
32. Hleðsluljós

Snúðu startararofanum (1) í stöðu I. Þá eiga öll
aðvörunarljós að loga í u.þ.b. 5 sekúndur, og suð
heyrist. Athugaðu á meðan að það kvikni á öllum
ljósum.

Athugaðu að voltmælirinn (11) fari upp í a.m.k.12 volt,
og athugaðu að tankmælarnir þrír (16, 17, 18) stígi upp
fyrir núllið.

Athugaðu að aðvörunarlamparnir fyrir hleðslu (32),
smurþrýsting (29) og handbremsu (28) lýsi.

Teljarinn (27) telur nú notkunartíma svo lengi sem
díselvélin er í gangi.
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Ef valtarinn er búinn veltigrind (ROPS-boga) eða
stýrishúsi, þá er hann líka með sætisbelti (1) sem þú átt
alltaf að nota, sömuleiðis öryggishjálm.

Skiptu alltaf um sætisbelti (1) og settu nýtt
ef það gamla er orðið slitið eða hefur orðið
fyrir miklu átaki.

Hliðargrindurnar (2) við ökumannssætið er
hægt að stilla í innri eða ytri stöðu. Hafðu þær
innar ef farið er meðfram húsveggjum eða
annarri fyrirstöðu.

Losaðu snúningslásana (3), stilltu grindurnar að vild og
læstu svo aftur.

Athugaðu að gúmmípúðar undir pallinum (4)
séu heilir. Séu þeir slitnir kemur það niður á
þægindunum.

Sjáðu um að hálkuvörn (5) á stjórnpalli sé í
góðu lagi. Skiptu henni út ef viðnámið er
orðið lélegt.

Sé valtarinn með stýrishúsi, sjáðu þá um
að hurðin sé lokuð í akstri.

ÁÐUR EN VÉLIN ER GANGSETT

Ökumannssæti

1

Mynd 16 Ökumannssæti
1. Sætisbelti
2. Hliðargrindur
3. Snúningsfestingar
4. Gúmmípúði
5. Hálkuvörn

3

3

2

2

4
5
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GANGSETNING

Díselvélin ræst

40

Mynd 17 Stjórntækjasylla
40. Gírstöng

Settu gírstöngina (40) í hlutlausa stöðu. Ekki er hægt
að ræsa vélina ef valtarinn er í gír.

Settu titringsrofann (26) fyrir handstýrðan/sjálfstýrðan
titring á 0.

Stilltu inngjöfina (36) á lausagang.

Snúðu startararofanum (1) til hægri þar til hann setur
startmótorinn í gang. Slepptu honum strax og vélin
tekur við sér.

Startaðu ekki lengi í einu. Ef díselvélin fer ekki
í gang skaltu heldur bíða fáeinar mínútur.

Láttu vélina hitna í lausagangi í nokkrar mínútur, og
lengur ef hitastig er neðan við +10°C.

Athugaðu, meðan vélin er að hitna, að ekki logi
aðvörunarljós fyrir smurþrýsting (29) eða hleðslu (32),
og að voltmælirinn sýni 13–14 volt. Aðvörunarljósið fyrir
handbremsu (28) á að loga áfram.

Þegar vélin er ræst og þangað til hún er
orðin heit er glussinn líka kaldur, og þá
bremsar valtarinn ekki eins vel og með
heitu vökvakerfi.

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

Sjáðu til þess þegar valtarinn er færður að
tromlurnar séu ekki stilltar á misvíxl.

11

1   32  29  28  26

36

Mynd 18 Mælaborð
1. Startararofi
11. Voltmælir (aukabúnaður)
26. Titringsrofi
28. Bremsuljós
29. Smurþrýstingsljós
32. Hleðsluljós
36. Inngjöf
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VALTARINN Í NOTKUN

Aldrei má koma fyrir að maður á jörðu niðri
stýri valtaranum. Valtarann má ekki hreyfa
nema með stjórnanda í ökumannssæti.

Snúðu inngjöfinni (36) og festu hana í réttri vinnustöðu.

Prófaðu, á kyrrstæðum valtaranum, að snúa stýrinu
bæði til hægri og vinstri til að athuga að beygjurnar verki.

Þegar þú valtar malbik þarftu að muna að setja úðarana
(25) á, líka dekkjaúðara (21) ef um combi-útfærslu er að
ræða.

Athugaðu að ekki sé hindrun á vin-
nusvæðinu fyrir framan eða aftan valtar-
ann.

Dragðu nú upp hjálparbremsu/handb-
remsuhnappinn (38) og athugaðu að aðvör-
unarljósið fyrir handbremsu hafi slokknað.
Vertu við því búinn að þá fari valtarinn að
renna ef hann stendur í brekku.

Að stjórna valtaranum

Mynd 21 Mælaborð
9. Stilling fyrir tromlustýringu, Af/Á
12. Hitastig glussaolíu
13. Hitastig á smurolíu

Mynd 20 Stjórntækjasylla
37. Tromlustýring (aukabúnaður)
38. Handfang f. handbremsu/

hjálparbremsu
40. Gírstöng

Mynd 19 Mælaborð
15. Snúningshraðamælir (au

kabúnaður)
21. Stillir f. úða á dekk
25. Stillir f. úðara
36. Inngjöf

36

38

12     13 Athugaðu öðru hvoru, meðan valtarinn er í notkun, að
mælarnir sýni eðlileg gildi. Sjáist óeðlileg gildi, eða ef
suðið byrjar að heyrast, skaltu strax stansa og drepa á
vélinni. Athugaðu hvað er að og reyndu að bæta úr því.
Sjá handbók um viðhald og handbók sem fylgir vélinni.

Aðeins combi-útfærsla:

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. Forðast má viðloðun með því að blanda
2–4% skurðarvökva í vatnið fyrir
dekkjaúðarann.

Færðu gírstöngina (40) varlega fram eða aftur eftir því
hvort þú ætlar áfram eða að bakka. Ökuhraðinn verður
því meiri sem stöngin er færð lengra frá hlutlausu.

Hraðanum á alltaf að breyta með gírstönginni,
ekki með því að herða og hægja á vélinni.

Athugaðu hvort hjálparbremsan verkar
með því að ýta létt á hjálparbremsu/handb-
remsuhnappinn (38) með valtarann á hægri
ferð áfram.

Tromlustýring (aukabúnaður)

Gerðu tromlustýringuna virka með því að snúa rofanum
(9) í stöðu „virkt“. Notaðu svo stýripinnann (37) til að
nota tromlustýringuna.

25     21

15

37
40

9
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NOTKUN/TITRINGUR

Rofinn (24) hefur þrjár stöður sem ráða því hvers konar
titringur kemur á tromlurnar. Sé honum snúið til vinstri
fæst fíngerður titringur með hárri tíðni, til hægri grófur
titringur með lægri tíðni.

Þessari stillingu má ekki breyta meðan
titringurinn er á. Fyrst áttu að slökkva á
titringnum og bíða meðan hann hættir, svo má
stilla á fínni eða grófari titring.

Með rofanum (22) er hægt að velja titring á báðum
tromlum eða annarri, annaðhvort fremri eða aftari.
Staðan í miðið velur titring á báðum, til vinstri aðeins á
afturtromlu og til hægri aðeins á framtromlu. (Gildir CC
222, CC232, CC 322.)

Mynd 22 Mælaborð
26. Rofi handv.(Man)/sjálfv.(Aut)

Með rofanum (26) er valið hvort titringur er settur á og
af handvirkt eða sjálfvirkt.

Þegar stillt er á handvirkt verður valtarastjórinn að nota
rofann (41) á gírstönginni til að setja titringinn á.

Þegar stillt er á sjálfvirkt fer titringur í gang þegar
valtarinn nær vissum innstilltum hraða.

Á sama hátt fer hann sjálfvirkt af þegar hraðinn nær
lágmarki.

26

24     22

41
Rofinn (41) framan á gírstönginni er notaður til að
kveikja og slökkva á titringnum. Slökktu alltaf á
titringnum áður en valtarinn stansar til fulls.

Það á aldrei að hafa titringinn á í kyrrstöðu.
Það getur bæði valdið skemmdum á undirlagi
og valtara.

Fíngerður titringur með hárri tíðni gefst best þegar
valtað er þunnt malbik, allt að u.þ.b. 50 mm þykkt.

Mynd 24 Mælaborð
22. Rofi f. tromlur
24. Rofi f. val á titringi

Mynd 23 Stjórntækjasylla
41. Rofi f. titring á/af

Titringur handstýrður/
sjálfstýrður

Val um tíðni og grófleik titrings

Að setja á handstýrðan titring
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NOTKUN (Aukabúnaður)

Kantskurður

Þegar díselvélin er í gangi og stillingunni (20) er snúið
rangsælis, ýtir glussatjakkur kantskeranum niður að
malbiksfletinum. Til að lyfta áhaldinu aftur í fyrri stöðu er
stillingunni snúið réttsælis.
Yfirfallsloki tryggir að álag á glussakerfið verði ekki of
mikið.

Til að losna við að malbikið festist á kantskeranum eða
kantvalsinum á stjórnandinn að nota sérstakt úðakerfi.
Því er stýrt með stillingunni (19). Vatnið kemur úr fremri
vatnstankinum, þeim sama og notaður er þegar úðað er
á fremri tromluna.

Valtarastjórinn hefur tvenns konar búnað að velja á
milli, kantskera og kantvals. Á myndinni sést
kantskerinn (2) settur upp en ekki í notkun. Auðvelt er
að skipta á skeranum og valsinum (1) með því að losa
skrúfufestingarnar (3).

20 19

Mynd 25 Stillingar
19. Úðari, kantskeri/-vals
20. Kantsker/-valsi upp/niður

Mynd 26 Skipt um áhald
1. Kantvals
2. Kantskeri
3. Skrúfufesting

2
3

1
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HEMLUN

Að jafnaði er bremsað með gírstönginni. Vökvadrifið
hægir á valtaranum þegar gírstöngin er færð nær
hlutlausri stöðu.

Auk þess er í hvoru tromludrifi fjöldiskabremsa sem
bæði nýtist sem hjálparbremsa til að stöðva valtarann
og sem handbremsa (stöðuhemill) þegar hann er
kyrrstæður.

Bremsaðu með því að þrýsta niður hjálparb-
remsu/handbremsuhnappinum (38), haltu
fast í stýrið og vertu viðbúinn að snarstansa.

Þegar búið er að bremsa skaltu færa gírstöngina í
hlutlausa stöðu og toga upp hjálparbremsu/
handbremsuhnappinn.

Venjuleg hemlun

Líttu á mæla og aðvörunarljós ef eitthvað virðist ekki í
lagi, slökktu á ljósum og öðrum rafdrifnum búnaði.

Snúðu startararofanum (1) í stöðu 0. Lokaðu
mælaborðinu (ef valtarinn er ekki með stýrishús) og
læstu hlífinni.

Slökktu á titringnum með því að ýta inn rofanum (41).

Stöðvaðu valtarann með því að færa gírstöngina (40) í
hlutlausa stöðu.

Ýttu alltaf niður hjálparbremsu/handbremsuhnappinum
(38) þegar valtarinn stansar í halla, þó ekki sé nema
stutta stund.

Færðu inngjöfina til baka í lausagangsstöðu og láttu
vélina ganga þannig nokkrar mínútur til að kólna.

Þegar vélin er ræst og þangað til hún er
orðin heit er glussinn líka kaldur, og þá
bremsar valtarinn ekki eins vel og með
heitu vökvakerfi.

Mynd 29 Mælaborð
1. Startararofi
27–35. Aðvörunarljós

38

38  41  40

1 27-35

Hjálparbremsan

Mynd 27 Stjórntækjasylla
38. Hjálparbremsu/handb

remsuhnappur

Mynd 28 Stjórntækjasylla
38. Hjálparbremsu/handb

remsuhnappur
40. Gírstöng
41. Rofi f. titring á/af

Drepið á valtaranum
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VALTARINN KYRRSTÆÐUR

Að skorða tromlur

Lykill að rafgeymi
Þegar vinnu er lokið á að aftengja rafgeyminn og taka
lykilinn (1) úr.

Þá er ekki hætt við að geymirinn afhlaðist, og
óviðkomandi geta síður komið valtaranum í gang.
Læstu líka vélarhlífunum.

Farðu aldrei frá valtaranum með vélina í
gangi öðru vísi en að ýta niður hjálparb-
remsu/handbremsuhnappnum.

Vertu viss um að valtarinn standi ekki þar
sem umferðarhætta stafar af. Settu skorður
við tromlurnar ef valtaranum er lagt í halla.

Mundu eftir frosthættunni að vetri til. Tæmdu
vatnstanka, dælur og leiðslur.

Mynd 30 Staðsetning
1. Skorður

Mynd 31 Rafgeymishólf
1. Lykill að rafgeymi

1

1 1
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AÐ LYFTA VALTARANUM

Mynd 34 Stýrisliður ólæstur
2. Lástappi
3. Festiarmur
4. Festiauga

Að læsa stýrislið

Þyngd: sjá merkiskilti við festipunkt.

Valtarinn hífður

Að taka stýrislið úr lás

Áður en valtaranum er lyft verður að læsa
stýrisliðnum svo að hann hrökkvi ekki í
beygju.

Snúðu stýrinu þangað til valtarinn er ekki í beygju. Ýttu
niður hjálparbremsu/handbremsuhnappnum.

Taktu úr splittið (1) að neðan og lyftu upp tappanum (2)
(það er griphringur í báðum).

Sveigðu fram festiarminn (3) og felldu hann yfir
festiaugað (4) á afturhluta valtarans.

Settu lástappann í gatið gegnum festiarm og festiauga
og festu hann á sínum stað með splittinu (1).

Hámarksþyngd valtarans má sjá á merki-
skiltinu (1). Sjá einnig tæknilegar upplý-
singar í handbókinni um viðhald.

Hífibúnaður, svo sem keðjur, vírar, stroffur og
krókar, þurfa að vera af þeirri stærð eða
gildleika sem samræmist gildandi reglum.

Gakktu aldrei undir það sem verið er að
hífa! Sjáðu um að hífikrókar séu stöðugir í
festingum sínum.

Mynd 33 Valtarinn búinn til hífingar
1. Merkiskilti

1

1

2

3 2 4

4   3

Mynd 32 Stýrisliður læstur
1. Splitti
2. Lástappi
3. Festiarmur
4. Festiauga

Gleymdu ekki að taka lásinn af stýrisliðnum
áður en valtarinn er notaður aftur.

Sveigðu festiarminn (3) til baka og festu hann í
festiaugað (4) með splittinu (2). Festiaugað er á fremri
hluta valtarans.
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AÐ DRAGA VALTARANN

1    2

2

1

1

Aðferð 1 (CC 222/232/322)
Þegar stutt er að fara og
díselvélin virk

Mynd 36 Tromludrif
1. Skrúftappar (þrír) til að losa úr

bremsu

Að draga combi-valtara

Með neðangreindum tveim aðferðum má draga
valtarann allt að 300 metra.

Ýttu niður hjálparbremsu/handb-
remsuhnappnum og dreptu á díselvélinni í
bili. Settu skorður við tromlurnar svo að
valtarinn geti ekki runnið.

Opnaðu vélarhlífina hægra megin svo að þú komist að
glussadælunni fyrir tromludrif.

Skrúfaðu báða dráttarlokana (1) (sexkantrærnar í
miðið) þrjá hringi frá (til vinstri). Haltu á móti með
fjöllokanum (2) (innri sexkantrónni). Lokarnir eru á
vinstri hlið glussadælunnar.

Ræstu nú vélina og hafðu hana í lausagangi.

Þá er hægt að draga valtarann og um leið stýra honum
ef stýrisbúnaður er í lagi.

Settu skorður við tromlurnar svo að valta-
rinn renni ekki. Hann getur farið af stað
þegar bremsurnar eru teknar af með skrú-
funum.

Byrjaðu á að losa dráttarlokana tvo eins og í aðferð 1
sem fyrr var lýst.

Skrúfaðu úr tappana þrjá.

Skrúfaðu hverja stilliskrúfu inn um u.þ.b. hálfan hring.
Skrúfaðu allar skrúfurnar jafnt. Þetta þarf að gera til
þess að bremsukólfurinn lendi ekki í þvingun. Haltu
áfram að skrúfa hverja skrúfu hálfhring í senn þangað
til þær ná botni.

Þetta þarf að endurtaka við hina tromluna, á CC 232 við
alla tromluhlutana.

Mynd 37 Dæla til að losa úr bremsu
1. Loki
2. Dæluarmur
3. Dæla

Mynd 35 Glussadæla fyrir tromludrif
1. Dráttarlokar
2. Fjölloki

2

1
3

Settu skorður við tromlurnar svo að valta-
rinn renni ekki. Hann getur farið af stað
þegar bremsurnar eru teknar af með
dælunni.

Byrjaðu á að losa dráttarlokana tvo eins og í aðferð 1
sem fyrr var lýst.

Losunardælu fyrir bremsurnar er að finna bak við
vélarhlífina hægra megin.

Sjáðu til að lokinn (1) sé inni. Dældu svo með arminum
(2) þangað til bremsurnar eru lausar.

Til að setja þær á er lokanum (1) haldið úti nokkrar
sekúndur.

Aðferð 2 (CC 222/232/322)
Þegar stutt er að fara en
díselvélin óvirk

CC 232

CC 222

1



28 CC 222/222C - CC 232/232C - CC 322  O222IS5

VALTARINN Í DRÆTTI

Valtari dreginn
Í drætti verður að halda við valtarann, en
sjálfur hefur hann þá engar bremsur. No-
taðu því ávallt dráttarstöng.

Valtarann má aðeins draga á hægri ferð (mest 3
km/klst.) og ekki nema stuttan spöl (mest 300 m).

Þegar valtarinn er dreginn þarf að festa í
hífingargötin báðum megin. Togkrafturinn á að
stefna langsum á valtarann eins og myndin
sýnir. Samanlagður togkraftur að hámarki 130
kN.

Færðu í samt lag allt sem gert var samkvæmt
aðferð 1 eða 2 á blaðsíðunni á undan.

Mynd 38 Dráttur

Hægt er að útbúa valtarann með dráttarlykkju.
Dráttarlykkjan er aðeins til þess ætluð að draga hluti
sem vega mest 4000 kg. Hún er ekki til þess að draga
valtarann sjálfan.

Mynd 39 Dráttarlykkja

Dráttarlykkja
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Valtarinn búinn til flutnings
Læstu stýrislið áður en valtarinn er hífður
eða fluttur. Farðu eftir fyrirmælunum um
að lyfta eða flytja valtarann..

Settu skorður (1) við tromlurnar og festu þær niður í
pallinn.

Festu klossa (2) undir grind valtarans til að ekki reyni
um of á gúmmípúðana þegar hann er spenntur niður.

Spenntu valtarann fastan með strekktum festingum (3)
á öllum fjórum hornum. Skilti sýna hvar á að festa.

Gleymdu ekki að taka lásinn af stýrisliðnum
áður en valtarinn er aftur settur í gang.

3 1 2 2 1 3

Mynd 40 Valtari fluttur
1. Skorður
2. Klossar
3. Strekkt festing

VALTARINN FLUTTUR

Niðurleggjanlegt púströr
(aukabúnaður)

Hægt er að útbúa valtarann með niðurleggjanlegu
púströri.

Þegar þú vinnur við slíkt púströr þarftu að
ganga úr skugga um að það sé ekki heitt.
Það getur valdið brunaáverka.

Þegar púströr er lagt eða reist er hætta á
að klemmast.

Mynd 41 Niðurleggjanlegt púströr
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NOTKUN VALTARANS – AÐALATRIÐI

1. Farðu eftir ÖRYGGISFYRIRMÆLUM í Öryggishandbókinni.

2. Gakktu úr skugga um að öllum fyrirmælum hafi verið fylgt sem gefin eru í
handbókinni um viðhald valtarans.

3. Stilltu rafgeymistenginguna í stöðu Á.

4. Stilltu gírstöngina á hlutlaust.

5. Stilltu veljarann fyrir handstýrðan/sjálfstýrðan titring í stöðu 0.

6. Stilltu inngjöfina á lausagang.

7. Ræstu vélina og láttu hana ganga til að hitna.

8. Stilltu inngjöfina í vinnustöðu.

9. Stilltu hjálparbremsu/handbremsuhnappinn í efri stöðu.

10. Aktu af stað. Beittu gírstönginni með gát.

11. Prófaðu bremsurnar.
Hafðu í huga að stöðvunarvegalengdin eykst þegar valtarinn er kaldur.

12. Hafðu ekki titringinn á nema valtarinn sé á hreyfingu.

13. Athugaðu að tromlurnar fái næga úðun þegar hennar er þörf.

14. EF HÆTTU BER AÐ HÖNDUM: – Ýttu niður hjálparbremsu/
handbremsuhnappnum.

– Haltu fast í stýrið.
– Vertu viðbúinn að snarstansa.

15. Að leggja valtaranum: Ýttu niður hjálparbremsu/handbremsuhnappnum.
Dreptu á vélinni og settu skorður við tromlurnar.

16. Að lyfta valtaranum: – Sjá HANDBÓKINA UM NOTKUN VALTARANS.

17. Að draga valtarann: – Sjá HANDBÓKINA UM NOTKUN VALTARANS.

18. Að flytja valtarann – Sjá HANDBÓKINA UM NOTKUN VALTARANS.

19. Að draga valtarann úr festu: – Sjá HANDBÓKINA UM NOTKUN VALTARANS.
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