Gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding
Originele gebruiksaanwijzing

D.ONE
Multifunctionele wals

S/N 101 924 90 1001>
DL8 203 58 NL
© 10/2019

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
1

Inleiding................................................................................................................................................. 9
1.1 Voorwoord................................................................................................................................... 10
1.2 Machinetypeplaatje en motortypeplaatje.................................................................................. 12

2

Technische gegevens......................................................................................................................... 13
2.1 Geluidsgegevens........................................................................................................................ 17

3

Voor uw veiligheid............................................................................................................................... 19
3.1 Fundamentele voorwaarden......................................................................................................
3.1.1 Algemeen...................................................................................................................................
3.1.2 Verklaringen bij de gebruikte signaalbegrippen:........................................................................
3.1.3 Persoonlijke beschermende uitrusting.......................................................................................
3.1.4 Doelmatig gebruik......................................................................................................................
3.1.5 Niet-doelmatig gebruik...............................................................................................................
3.1.6 Vermoedelijke gebruiksduur van de machine............................................................................
3.2 Begripsdefinitie van de verantwoordelijke personen..............................................................
3.2.1 Exploitant...................................................................................................................................
3.2.2 Deskundige / Bevoegde persoon...............................................................................................
3.2.3 Bestuurder / Bediener................................................................................................................
3.3 Grondslagen voor het veilige bedrijf.........................................................................................
3.3.1 Restgevaren, restrisico´s...........................................................................................................
3.3.2 Regelmatige veiligheidscontrole................................................................................................
3.3.3 Ombouwingen en veranderingen aan de machine....................................................................
3.3.4 Beschadigingen, gebreken, misbruik van veiligheidsinrichtingen..............................................
3.4 Omgang met bedrijfsstoffen......................................................................................................
3.4.1 Inleidende opmerkingen.............................................................................................................
3.4.2 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met dieselbrandstof......................................
3.4.3 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met olie........................................................
3.4.4 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met hydraulische olie...................................
3.4.5 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met koelvloeistof..........................................
3.4.6 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met accuzuur...............................................
3.5 Machine laden / lossen / transport............................................................................................
3.6 Machine in bedrijf nemen...........................................................................................................
3.6.1 Vóór de inbedrijfstelling..............................................................................................................
3.6.2 Motor starten..............................................................................................................................
3.6.3 Motor starten met accukabels....................................................................................................
3.7 Gebruik met draadloze afstandsbediening...............................................................................
3.8 Met de machine rijden, werkbedrijf...........................................................................................
3.8.1 Personen in de gevarenzone.....................................................................................................
3.8.2 Met de machine rijden................................................................................................................
3.8.3 Rijden op hellingen.....................................................................................................................
3.8.4 Dwarshelling...............................................................................................................................
3.8.5 Werkbedrijf met trillen................................................................................................................
3.8.6 Machine parkeren......................................................................................................................
3.9 Tanken..........................................................................................................................................
3.10 Wat te doen in noodsituaties...................................................................................................

D.ONE

20
20
20
21
22
23
23
24
24
24
24
26
26
26
26
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
34
34
35
36
37
37
37
37
38
38
38
39
40

3

Inhoudsopgave
3.10.1 Noodstopschakelaar activeren.................................................................................................
3.10.2 Accu isoleren............................................................................................................................
3.10.3 Machine bergen.......................................................................................................................
3.11 Onderhoudswerkzaamheden...................................................................................................
3.11.1 Inleidende opmerkingen...........................................................................................................
3.11.2 Werkzaamheden aan hydraulische leidingen...........................................................................
3.11.3 Werkzaamheden aan de motor................................................................................................
3.11.4 Werkzaamheden aan elektrische installatiedelen en de accu..................................................
3.11.5 Reinigingswerkzaamheden......................................................................................................
3.11.6 Maatregelen bij langere stillegging...........................................................................................
3.11.7 Na de onderhoudswerkzaamheden.........................................................................................
3.12 Reparatie....................................................................................................................................
3.13 Bebording..................................................................................................................................
3.14 Veiligheidscomponenten..........................................................................................................

40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
43
44
45
53

4

Display- en bedieningselementen.....................................................................................................
4.1 Tuimelschakelaar bedrijfsmodus..............................................................................................
4.2 Indicatiemodule...........................................................................................................................
4.3 Accuhoofdschakelaar.................................................................................................................
4.4 Accuhoofdschakelaar, afsluitbaar.............................................................................................
4.5 Afstandsbesturing......................................................................................................................
4.5.1 Stuurhendel................................................................................................................................
4.5.2 Tuimelschakelaar trillen selectie................................................................................................
4.5.3 Tuimelschakelaar rijniveaus.......................................................................................................
4.5.4 Tuimelschakelaar motortoerental...............................................................................................
4.5.5 Rijhendel....................................................................................................................................
4.5.6 Startschakelaar..........................................................................................................................
4.5.7 Starttoets....................................................................................................................................
4.5.8 Tuimelschakelaar Trillen............................................................................................................
4.5.9 Noodstop-schakelaar.................................................................................................................
4.5.10 Knop signaalhoorn...................................................................................................................
4.5.11 Controlelamp radiobedrijf.........................................................................................................

55
56
57
59
60
61
61
62
62
62
63
63
63
64
64
64
65

5

Controles vóór inbedrijfstelling.........................................................................................................
5.1 Veiligheidsinstructies.................................................................................................................
5.2 Zicht- en functiecontroles..........................................................................................................
5.3 Motoroliepeil controleren...........................................................................................................
5.4 Brandstofvoorraad controleren, tanken...................................................................................
5.5 Hydraulische oliepeil controleren.............................................................................................
5.6 Koelvloeistofstand controleren.................................................................................................
5.7 Rubber buffer controleren..........................................................................................................

67
68
69
70
71
72
73
74

6

Bediening.............................................................................................................................................
6.1 Inleidende opmerkingen.............................................................................................................
6.1.1 Active Zone System...................................................................................................................
6.1.2 Informatie voor radiobedrijf........................................................................................................
6.2 Machine in bedrijf nemen...........................................................................................................
6.2.1 Afstandsbediening voorbereiden................................................................................................
6.2.2 Afstandsbediening controleren...................................................................................................

75
76
77
78
80
80
81

4

D.ONE

Inhoudsopgave
6.2.3 Active Zone System controleren................................................................................................ 85
6.2.4 Motor starten.............................................................................................................................. 87
6.3 Rijbedrijf....................................................................................................................................... 89
6.3.1 Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies...................................................................... 89
6.3.2 Met de machine rijden................................................................................................................ 90
6.4 Werkbedrijf met trillen................................................................................................................ 92
6.4.1 Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies...................................................................... 92
6.4.2 Trillen Automatisch..................................................................................................................... 92
6.4.3 Trillen handmatig........................................................................................................................ 94
6.5 Machine beveiligd neerzetten.................................................................................................... 96
6.6 Accu afstandsbediening (radiobedrijf)..................................................................................... 98
6.6.1 Accu vervangen......................................................................................................................... 98
6.6.2 Accu in de machine laden.......................................................................................................... 99
6.6.3 Accu laden in het externe laadapparaat................................................................................... 100
7

Machine verladen / Transport..........................................................................................................
7.1 Voorbereiding voor het transport............................................................................................
7.2 Machine laden/lossen...............................................................................................................
7.3 Machine vastsjorren op het transportvoertuig.......................................................................
7.4 Laden/lossen met een kraan....................................................................................................
7.5 Na het transport........................................................................................................................

101
102
103
104
105
106

8

Onderhoud.........................................................................................................................................
8.1 Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies................................................................
8.2 Voorbereidende / Afsluitende werkzaamheden......................................................................
8.2.1 Beschermkappen openen........................................................................................................
8.2.2 Knikscharnierbeveiliging inleggen / loszetten..........................................................................
8.3 Bedrijfsstoffen...........................................................................................................................
8.3.1 Motorolie...................................................................................................................................
8.3.2 Brandstof..................................................................................................................................
8.3.3 Koelvloeistof.............................................................................................................................
8.3.4 Olie voor opwekasbehuizing....................................................................................................
8.3.5 Hydraulische olie......................................................................................................................
8.4 Bedrijfsstoffentabel...................................................................................................................
8.5 Inrijvoorschrift...........................................................................................................................
8.5.1 Algemeen.................................................................................................................................
8.5.2 Na 50 bedrijfsuren....................................................................................................................
8.5.3 Na 250 bedrijfsuren..................................................................................................................
8.6 Onderhoudstabel.......................................................................................................................
8.7 Wekelijks....................................................................................................................................
8.7.1 Luchtfilter onderhouden............................................................................................................
8.7.2 Waterafscheider controleren, reinigen.....................................................................................
8.8 Om de 250 bedrijfsuren / Jaarlijks...........................................................................................
8.8.1 Motorolie en oliefilterpatroon vervangen..................................................................................
8.8.2 V-riem controleren, spannen....................................................................................................
8.8.3 Luchtfilter vernieuwen..............................................................................................................
8.8.4 Luchtaanzuigleidingen controleren..........................................................................................
8.8.5 Huis van de opwekas, olie verversen.......................................................................................

107
108
109
109
109
111
111
112
113
114
114
116
117
117
117
117
118
119
119
122
123
123
124
125
126
127

D.ONE

5

Inhoudsopgave
8.8.6 Brandstoffilter vernieuwen, brandstofsysteem ontluchten........................................................
8.8.7 Brandstoftank slik aflaten.........................................................................................................
8.8.8 Brandstofslangleidingen en slangklemmen controleren...........................................................
8.8.9 Accu onderhouden, hoofduitschakeling controleren................................................................
8.9 Om de 500 bedrijfsuren............................................................................................................
8.9.1 V-riem vernieuwen...................................................................................................................
8.10 Om de 1000 bedrijfsuren........................................................................................................
8.10.1 Klepspeling regelen................................................................................................................
8.11 Om de 2000 bedrijfsuren........................................................................................................
8.11.1 Hydraulische olie verversen en filter vervangen.....................................................................
8.11.2 Koelvloeistof vervangen.........................................................................................................
8.11.3 Slangleidingen vernieuwen....................................................................................................
8.11.4 Inspuitkleppen controleren.....................................................................................................
8.12 Om de 3000 bedrijfsuren........................................................................................................
8.12.1 Brandstofinjectiepomp controleren.........................................................................................
8.13 Indien nodig.............................................................................................................................
8.13.1 Afstrijkers controleren, instellen.............................................................................................
8.13.2 Koelermodule reinigen...........................................................................................................
8.13.3 Machine reinigen....................................................................................................................
8.13.4 Centrale schroef van de aandrijfnaven controleren...............................................................
8.13.5 Bandageaandrijving / Bandages reinigen..............................................................................
8.13.6 Maatregelen bij langere stillegging van de machine..............................................................

129
132
132
133
135
135
136
136
139
139
141
143
143
144
144
145
145
145
146
147
148
150

9

Inrichten / Ombouwen......................................................................................................................
9.1 Bandageverbreding..................................................................................................................
9.1.1 Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies....................................................................
9.1.2 Bandageverbreding demonteren..............................................................................................
9.1.3 Bandageverbreding monteren..................................................................................................
9.2 Active Zone System aanleren..................................................................................................

153
154
154
154
155
156

10

Hulp bij storingen..............................................................................................................................
10.1 Motor starten met accuverbindingskabels...........................................................................
10.2 Machine handmatig afzetten..................................................................................................
10.3 Verlagen van het hydrauliekoliepeil......................................................................................
10.4 Bezetting van zekeringen.......................................................................................................
10.4.1 Veiligheidsinstructies..............................................................................................................
10.4.2 Zekeringbox...........................................................................................................................
10.4.3 Hoofdzekering........................................................................................................................
10.5 Motorstoringen........................................................................................................................
10.6 Storingen afstandsbediening (kabelbedrijf).........................................................................
10.7 Storingen afstandsbediening (radiobedrijf).........................................................................
10.8 Storingen Active Zone System..............................................................................................
10.9 Foutcode-indicatie..................................................................................................................
10.10 Invoercodes via de indicatie-eenheid invoeren.................................................................

159
160
161
162
164
164
164
165
166
168
170
171
172
173

11

Verwerking......................................................................................................................................... 175
11.1 Machine definitief stilleggen.................................................................................................. 176

6

D.ONE

Inhoudsopgave
12

Aanhangsel........................................................................................................................................ 177
12.1 Foutcodelijst............................................................................................................................ 178
12.2 Invoercode voor de besturing................................................................................................ 189

D.ONE

7

Inhoudsopgave

8

D.ONE

Inleiding

1

Inleiding

D.ONE

9

Inleiding – Voorwoord
1.1 Voorwoord
Deze gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding hoort bij uw
machine.
Hij geeft u de noodzakelijke informatie om uw machine veilig te
kunnen bedienen en om hem doelmatig in te zetten.
Daarnaast bevat hij informatie over vereiste bedrijfs-, onderhoudsen instandhoudingsmaatregelen.
Lees de gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding vóór inbedrijfstelling van uw machine zorgvuldig door.
Neem absoluut de veiligheidsinstructies in acht en volg alle aanwijzingen, om een veilig bedrijf te garanderen.
Als u nog niet vertrouwd bent met de indicatie- en bedieningselementen van deze machine, lees dan van tevoren de betreffende
paragraaf grondig door Ä Hoofdstuk 4 „Display- en bedieningselementen” op pagina 55.
De beschrijving van de afzonderlijke bedieningsstappen inclusief
de in acht te nemen veiligheidsinstructies vindt u in het hoofdstuk
Bediening Ä Hoofdstuk 6 „Bediening” op pagina 75.
Vóór de inbedrijfstelling alle voorgeschreven zicht- en functiecontroles uitvoeren Ä Hoofdstuk 5 „Controles vóór inbedrijfstelling”
op pagina 67.
Zorg voor de naleving van de voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en instandhoudingsmaatregelen om de functionele veiligheid van uw machine te garanderen.
De beschrijving van het uit te voeren onderhoud, de voorgeschreven onderhoudsintervallen en de opgaven over de bedrijfsstoffen vindt u in het hoofdstuk Onderhoud Ä Hoofdstuk 8 „Onderhoud” op pagina 107.
Onderhoud en repareer uw machine niet zelf, om persoonlijke verwondingen, materiële schade of schade aan het milieu te vermijden.
Het onderhoud en de reparatie van de machine mag alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel.
Wend u voor voorgeschreven onderhouds- of reparatiewerkzaamheden tot onze klantendienst.
U heeft geen recht op garantie bij bedieningsfouten, gebrekkig
onderhoud of de inzet van niet toegelaten bedrijfsstoffen.
Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen van
Dynapac.
Wij bieden voor uw machine service kits aan om u het onderhoud
te vergemakkelijken.
In het kader van de technische ontwikkeling behouden wij ons wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging voor.
Deze gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding is ook verkrijgbaar in andere talen.
Bovendien kunt u de catalogus van vervangingsonderdelen onder
vermelding van het serienummer van uw machine verkrijgen.
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Garantie- en aansprakelijkheidsvoorwaarden van de algemene
verkoop- en levervoorwaarden van Dynapac GmbH blijven door
voornoemde of later gegeven informatie onverminderd van kracht.
Wij wensen u veel succes met uw Dynapac machine.
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Inleiding – Machinetypeplaatje en motortypeplaatje
1.2 Machinetypeplaatje en motortypeplaatje
Gelieve hier in te vullen:
Machinetype (1):

Made by
Designation

Type

Nominal Power

Operating Mass

Serienummer (2):

Year of Construction

1

Serial-No.

2

Ammerländer Str. 93
D-26203 Wardenburg

Made in Germany

B-924-0001

Afb. 1: Typeplaatje van de machine
(voorbeeld)

1

2

Systeemnummer (3) hier invoeren:
Afstandsbediening NOVA-L BM-TX
(1):
Ontvanger MFSHL BM-RX (2):

Type:

3

RF-Band:

Production-No.:
System-No.:

B-720-0149

Afb. 2: Typeplaatje afstandsbediening/
ontvanger (voorbeeld)
Gelieve hier in te vullen:
Motortype (1):
Motornummer (2):

Afb. 3: Typeplaatje van de motor
(voorbeeld)
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Technische gegevens
Afmetingen

H
D
S

K
A

W1
W

L

B-720-0110

Afb. 4

A

D

H

K

L

S

W

W1

1000

520

1275

197

1897

16

850

610

(39)

(20.5)

(50)

(7.8)

(75)

(0.6)

(33.5)

(24)

Maten in millimeter
(Maten in inch)

Gewichten
Operationeel gewicht (CECE)
Eigen gewicht
Gemiddelde asbelasting (CECE)
Bandageverbreding (610/850 mm)
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1595

kg

(3516)

(lbs)

1585

kg

(3494)

(lbs)

798

kg

(1759)

(lbs)

+ 48

kg

(+ 106)

(lbs)

Technische gegevens

Rijeigenschappen
Rijsnelheid (1) vooruit/ achteruit
Rijsnelheid (2) vooruit/ achteruit
Max. stijgvermogen zonder/met trillen (afhankelijk van de ondergrond)

1,2

km/h

(0.7)

(mph)

2,8

km/h

(1.7)

(mph)

55/45

%

Aandrijving
Motorfabrikant

Kubota

Type

D1005

Koeling

Water

Aantal cilinders

3

Vermogen ISO 3046

14,5

kW

Toerental

2600

min-1

Soort aandrijving

hydrostatisch

Bandage aangedreven

4

Remmen
Bedrijfsrem

hydrostatisch

Handrem

hydromechanisch

Besturing
Soort besturing

Knikscharnier

Bediening van de besturing

hydrostatisch

Opweksysteem
Trillende bandage

voor + achter

Soort aandrijving

hydraulisch

Frequentie

D.ONE
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Hz

(2520)

(vpm)
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Opweksysteem
Amplitude 1/2
Centrifugale kracht 1/2

1,12/0,56

mm

(0.044/0.022)

(in)

72/36

kN

(16186/8093)

(lbf)

24

l

(6)

(gal us)

1,2

m

(1.3)

(yd)

8 ... 30

V

1,5

A

Vulhoeveelheden
Brandstof (diesel)

Active Zone System
Grootte van het beschermveld voor/achter de machine

Besturing beschermveld
Spanning
Krachtontneming bij 12 V
Beschermklasse

IP 55

Frequentie beschermveld

125

kHz

Spanning (kabelbedrijf)

9 ... 30

V

Spanning (accubedrijf)

3,6

V

868/916

MHz

Transponder in afstandsbediening

Zendfrequentiebereik

Antenne beschermveld
Beschermklasse

IP 55

Zender
Frequentieband

F-band

Zendfrequentiebereik

868/916

Aantal kanalen

1

Krachtontneming

16

MHz

ca. 10
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Technische gegevens – Geluidsgegevens

Ontvanger
Ontvangstfrequentiebereik

868/916

MHz

Spanning

3,6

V

Capaciteit

1,2

Ah

110/230

V (AC)

12 - 24

V (DC)

Zendaccu

Lader (speciale uitrusting)
Bedrijfsspanning

2.1 Geluidsgegevens
De in wat volgt vermelde opgave betreffende geluid werd volgens
de volgende richtlijnen vastgesteld onder voor het apparaat kenmerkende operationele omstandigheden en met toepassing van
geharmoniseerde normen:
n EG-machinerichtlijn in de versie 2006/42/EG
n Geluidsrichtlijn 2000/14/EG, geluidsbeschermingsrichtlijn
2003/10/EG
Bij operationeel gebruik kunnen afhankelijk van de heersende operationele voorwaarden waarden ontstaan die hiervan afwijken.
Geluidsdrukniveau op de bedieningsplaats

LpA = 84 dB(A), vastgesteld volgens ISO 11201 en EN 500.
WAARSCHUWING!
Gehoorverlies door hoge lawaaibelasting!
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(gehoorbescherming).

Gegarandeerd geluidsniveau

LWA = 109 dB(A), vastgesteld volgens ISO 3744 en EN 500.
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Voor uw veiligheid – Fundamentele voorwaarden
3.1 Fundamentele voorwaarden
3.1.1 Algemeen
Deze machine is gebouwd overeenkomstig de huidige stand en de
geldende voorschriften en regels der techniek.
Niettemin kunnen van deze machine gevaren voor personen en
materiële waarden uitgaan, als:
n
n
n
n

hij niet-doelmatig wordt gebruikt,
hij door niet-opgeleid personeel bediend wordt,
hij ondeskundig veranderd of omgebouwd wordt,
de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen,

Daarom moet elke persoon die wordt belast met de bediening, het
onderhoud en met de reparatie van de machine, de veiligheidsinstructies lezen en naleven. Eventueel moet dit tegenover de exploitant per handtekening bevestigd worden.
Bovendien gelden natuurlijk:
n geldende voorschriften ter preventie van ongevallen,
n algemeen erkende veiligheidstechnische regels en het verkeersreglement,
n de voor elk land (elke staat) geldende veiligheidsvoorschriften.
Het is de plicht van de gebruiker om deze veiligheidsvoorschriften
te kennen en ook na te leven. Dit geldt ook voor plaatselijk geldende voorschriften en voorschriften voor verschillende soorten
hanteringswerkzaamheden. Als de aanbevelingen in deze handleiding afwijken van die in uw land, dan moeten de bij u geldige veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

3.1.2 Verklaringen bij de gebruikte signaalbegrippen:
GEVAAR!
Levensgevaar bij niet-inachtneming!
Zo gekenmerkte plaatsen wijzen op een extreem
gevaarlijke situatie, die tot de dood of zware verwondingen zal leiden als de waarschuwing niet in
acht wordt genomen.

WAARSCHUWING!
Levensgevaar of gevaar van zware verwondingen bij niet-inachtneming!
Zo gekenmerkte plaatsen wijzen op een gevaarlijke situatie, die tot de dood of zware verwondingen kan leiden als de waarschuwing niet in acht
wordt genomen.
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VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar bij niet-inachtneming!
Zo gekenmerkte plaatsen wijzen op een gevaarlijke situatie, die tot lichtere verwondingen kan
leiden als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen.

AANWIJZING!
Materiële schade bij niet-inachtneming!
Zo gekenmerkte plaatsen wijzen op mogelijke
beschadiging van de machine of van constructiedelen.

Zo gekenmerkte plaatsen geven technische informatie of aanwijzingen voor het gebruik van de
machine of van componenten.

MILIEU!
Schade aan het milieu bij niet-inachtneming!
Zo gekenmerkte plaatsen wijzen op handelingen
voor de veilige en milieuvriendelijke verwerking
van bedrijfs- en hulpstoffen en van vervangingsonderdelen.

3.1.3 Persoonlijke beschermende uitrusting
Afhankelijk van de betreffende activiteit is een persoonlijke beschermende uitrusting vereist
(beschikbaar te stellen door de exploitant):
Beschermende werkkleding
Nauwsluitende werkkleding met geringe scheurweerstand, met nauwe mouwen en zonder uitstekende delen
verhindert het blijven hangen aan beweeglijke componenten.

Werkschoenen

Ter bescherming tegen zware vallende delen en uitglijden op een gladde ondergrond.

Werkhandschoenen

Ter bescherming van de handen tegen schaafwonden,
steken of diepere verwondingen, tegen irriterende en bijtende stoffen en tegen verbrandingen.
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Veiligheidsbril

Ter bescherming van de ogen tegen rondvliegende
delen en vloeistofspetters.

Gezichtsbescherming

Ter bescherming van het gezicht tegen rondvliegende
delen en vloeistofspetters.

Veiligheidshelm

Ter bescherming van het hoofd tegen vallende delen en
ter bescherming tegen verwondingen.

Gehoorbescherming

Ter bescherming van het gehoor tegen te luide geluiden.

Ademhalingsmasker

Ter bescherming van de luchtwegen tegen stoffen of
partikels.

3.1.4 Doelmatig gebruik
Deze machine mag alleen gebruikt worden voor:
n het verdichten van vette gronden bij greppelaanleg
n het aanaarden van bouwwerken
n grondverzetwerkzaamheden bij aanleg van kanalen en buisleidingen
n grondverzetwerkzaamheden bij de aanleg van spoorwegen en
baanlichamen
n grondverzetwerkzaamheden bij de aanleg van stortplaatsen
n onderbouw- en fundamentwerkzaamheden
De machinebestuurdersplaats bevindt zich achter de machine.
Bij het besturen van de machine van de tegenovergelegen kant is
er geen overeenkomst tussen het activeren van de regelorganen
voor de rijbewegingen en de betreffende stuurbeweging van de
machine.
De afstandsbediening moet doelmatig vóór het lichaam worden
gedragen.
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3.1.5 Niet-doelmatig gebruik
Bij niet-doelmatig gebruik kunnen er van de machine gevaren uitgaan.
Elk gevaar door niet-doelmatig gebruik is een situatie die valt
onder de verantwoordelijkheid van de exploitant resp. bestuurder/
bediener, en niet onder die van de fabrikant.
Voorbeelden van niet-doelmatig gebruik zijn:
n Werkzaamheden met trillen op hard beton, uitgehard bitumineus wegdek of hard bevroren grond
n Rijden op vloeibaar / zacht beton
n Rijden op instabiele ondergrond resp. te kleine rijvlakken (kantelgevaar)
n Inzet van de machine als trekmachine
n Bedienen van de machine zonder oogcontact
Het transporteren van personen is verboden.
Het starten en inzetten van de machine in explosieve omgevingen
resp. mijnen is verboden.

3.1.6 Vermoedelijke gebruiksduur van de machine
Als de volgende randvoorwaarden worden aangehouden, dan ligt
de gebruiksduur van de machine gewoonlijk in het bereik van
meerdere duizenden bedrijfsuren:
n Regelmatige veiligheidscontrole door een deskundige /
bekwame persoon
n Tijdige uitvoering van de voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden
n Onmiddellijke uitvoering van vereiste reparatiewerkzaamheden
n Uitsluitend gebruik van originele onderdelen
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Voor uw veiligheid – Begripsdefinitie van de verantwoordelijke personen
3.2 Begripsdefinitie van de verantwoordelijke personen
3.2.1 Exploitant
De exploitant is de natuurlijke of juridische persoon, die de
machine inzet of in wiens opdracht de machine gebruikt wordt.
De exploitant moet garanderen dat de machine alleen doelmatig
en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van deze
gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding wordt ingezet.
De exploitant moet de gevaren in zijn bedrijf vastleggen en beoordelen. Hij moet de noodzakelijke maatregelen voor de veiligheid tijdens het werk voor de werknemers vastleggen en wijzen op resterende gevaren.
De exploitant van de machine moet vastleggen of er speciale
gevaren, zoals bijv. een inzet bij toxische atmosfeer of een inzet
onder beperkende bodemgesteldheid van de ondergrond, bestaan.
Zulke voorwaarden vereisen speciale verdere maatregelen, om
een gevaar te elimineren of te verminderen.
De exploitant moet garanderen dat alle gebruikers de veiligheidsinformatie lezen en begrijpen.
De exploitant is verantwoordelijk voor de planning en deskundige
uitvoering van regelmatige veiligheidscontroles.

3.2.2 Deskundige / Bevoegde persoon
Deskundige/Bevoegde persoon is wie op grond van zijn vakopleiding en ervaring voldoende kennis bezit op het gebied van bouwmachines en van deze machine.
Hij is in die mate vertrouwd met de geldende nationale voorschriften ter bescherming van de werknemer, voorschriften ter preventie van ongevallen, richtlijnen en algemeen erkende regels der
techniek (normen, voorschriften, technische regels van andere lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de
overeenkomst over de Europese economische ruimte), dat hij de
werkveilige toestand van deze machine kan beoordelen.

3.2.3 Bestuurder / Bediener
Deze machine mag alleen door opgeleide, geïnstrueerde en
daarmee door de exploitant belaste personen ouder dan 18
worden bediend.
Neem de nationale wetten en voorschriften in acht.
Rechten, plichten en gedragsregels voor de bestuurder resp. de
bediener:
De bestuurder resp. de bediener moet:
n over zijn rechten en plichten geïnstrueerd zijn,
n een voor de inzetvoorwaarden adequate beschermende uitrusting dragen,
n de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben,
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n zich met de bediening van de machine vertrouwd hebben
gemaakt,
n fysiek en psychisch in staat zijn om met de machine te rijden
en hem te bedienen.
Personen die onder invloed van alcohol, medicamenten of verdovende middelen zijn, mogen de machine niet bedienen, onderhouden of repareren.
Onderhoud en reparatie vereisen speciale kennis en mogen alleen
door opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

D.ONE

25

Voor uw veiligheid – Grondslagen voor het veilige bedrijf
3.3 Grondslagen voor het veilige bedrijf
3.3.1 Restgevaren, restrisico´s
Ondanks zorgvuldig werk en naleving van de normen en voorschriften kan niet worden uitgesloten, dat zich in de omgang met
de machine nog andere gevaren kunnen voordoen.
Zowel de machine als alle andere systeemcomponenten komen
overeen met de momenteel geldende veiligheidsrichtlijnen. Niettemin kan ook bij doelmatig gebruik en inachtneming van alle
gegeven instructies een restrisico niet worden uitgesloten.
Ook buiten de nauwere gevarenzone van de machine kan een restrisico niet worden uitgesloten. Personen die zich in deze zone
ophouden, moeten de machine extra goed in de gaten houden om
in het geval van een eventuele storing, een incident, een uitval
enz. direct te kunnen reageren.
Alle personen zie ophouden in het bereik van de machine, moeten
op deze gevaren worden gewezen die door ontstaan door de inzet
van de machine.

3.3.2 Regelmatige veiligheidscontrole
De machine al naargelang de inzet- en operationele voorwaarden
indien nodig, echter minstens eenmaal per jaar, door een deskundige/bevoegde persoon laten controleren.

3.3.3 Ombouwingen en veranderingen aan de machine
Eigenmachtige veranderingen aan de machine zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.
Originele onderdelen en toebehoren zijn speciaal voor de machine
geconcipieerd.
Wij wijzen er uitdrukkelijk op, dat niet door ons geleverde onderdelen en speciale uitrustingen ook niet door ons zijn vrijgegeven.
De inbouw en/of het gebruik van zulke producten kan de actieve
en/of passieve veiligheid beïnvloeden.

3.3.4 Beschadigingen, gebreken, misbruik van veiligheidsinrichtingen
Machines die functioneel en in het verkeer niet veilig zijn, moeten
onmiddellijk buiten bedrijf gesteld en mogen tot aan reparatie zoals
voorgeschreven niet ingezet worden.
Veiligheidsinrichtingen en -schakelaars mogen niet verwijderd of
onwerkzaam gemaakt worden.
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3.4 Omgang met bedrijfsstoffen
3.4.1 Inleidende opmerkingen
De exploitant moet garanderen dat alle beroepsmatige gebruikers
de inhoud van de betreffende veiligheidsinformatiebladen bij de
afzonderlijke bedrijfsstoffen kennen en in acht nemen.
Veiligheidsinformatiebladen leveren belangrijke informatie over de
volgende kenmerken:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Benaming van de stof
Mogelijke gevaren
Samenstelling/Opgaven over bestanddelen
Eerste hulp maatregelen
Maatregelen ter brandbestrijding
Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen
Hantering en opslag
Begrenzing en bewaking van de blootstelling/Persoonlijke
beschermende uitrusting
Fysische en chemische eigenschappen
Stabiliteit en reactiviteit
Toxicologische opgaven
Opgaven met betrekking tot het milieu
Informatie over de verwerking
Opgaven over het transport
Wetgeving
Overige informatie
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3.4.2 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met dieselbrandstof
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door ontbrande dieselbrandstof!
– Dieselbrandstof niet op hete constructiedelen
terecht laten komen.
– Roken en open vuur zijn verboden!
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
Afb. 5
VOORZICHTIG!
Gezondheidsgevaar door contact met dieselbrandstof!
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
– Brandstofdampen niet inademen.
– Contact vermijden.

VOORZICHTIG!
Slipgevaar door gemorste dieselbrandstof!
– Gemorste dieselbrandstof meteen binden met
een oliebindmiddel.

MILIEU!
Dieselbrandstof is schadelijk voor het milieu!
– Dieselbrandstof altijd bewaren in reservoirs die
voldoen aan de voorschriften.
– Gemorste dieselbrandstof meteen binden met
een oliebindmiddel en volgens de voorschriften
verwerken.
– Dieselbrandstof en brandstoffilters volgens de
voorschriften verwerken.
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3.4.3 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met olie
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door ontbrande olie!
– Olie niet op hete constructiedelen terecht laten
komen.
– Roken en open vuur zijn verboden!
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
Afb. 6

VOORZICHTIG!
Gezondheidsgevaar door contact met olie!
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
– Oliedampen niet inademen.
– Contact vermijden.

VOORZICHTIG!
Slipgevaar door gemorste olie!
– Gemorste olie meteen binden met een oliebindmiddel.

MILIEU!
Olie is schadelijk voor het milieu!
– Olie altijd bewaren in reservoirs die voldoen
aan de voorschriften.
– Gemorste olie meteen binden met een oliebindmiddel en volgens de voorschriften verwerken.
– Olie en oliefilters milieuvriendelijk verwerken.
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3.4.4 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met hydraulische olie
WAARSCHUWING!
Verwondingsgevaar door ontsnappende drukvloeistof!
– Vóór alle werkzaamheden aan het hydraulisch
systeem het hydraulisch systeem drukloos
maken.
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).
Afb. 7
Bij het indringen van drukvloeistoffen in de huid is
onmiddellijk medische hulp vereist.

WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door ontbrande hydraulische olie!
– Hydraulische olie niet op hete constructiedelen
terecht laten komen.
– Roken en open vuur zijn verboden!
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding).

VOORZICHTIG!
Gezondheidsgevaar door contact met hydraulische olie!
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
– Oliedampen niet inademen.
– Contact vermijden.

VOORZICHTIG!
Slipgevaar door gemorste olie!
– Gemorste olie meteen binden met een oliebindmiddel.
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MILIEU!
Olie is schadelijk voor het milieu!
– Olie altijd bewaren in reservoirs die voldoen
aan de voorschriften.
– Gemorste olie meteen binden met een oliebindmiddel en volgens de voorschriften verwerken.
– Olie en oliefilters milieuvriendelijk verwerken.

3.4.5 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met koelvloeistof
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door hete vloeistof!
– Radiatoroverloop alleen openen bij koude
motor.
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).

Afb. 8

VOORZICHTIG!
Gezondheidsgevaar door contact met koelvloeistof en koelvloeistofadditieven!
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
– Dampen niet inademen.
– Contact vermijden.

VOORZICHTIG!
Slipgevaar door gemorste koelvloeistof!
– Gemorste koelvloeistof meteen binden met een
oliebindmiddel.

MILIEU!
Koelvloeistof is schadelijk voor het milieu!
– Koelvloeistof en koelvloeistofadditieven altijd
bewaren in reservoirs die voldoen aan de voorschriften.
– Gemorste koelvloeistof meteen binden met een
oliebindmiddel en volgens de voorschriften verwerken.
– Koelvloeistof volgens de voorschriften verwerken.
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3.4.6 Veiligheids- en milieuvoorschriften in de omgang met accuzuur
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door zuur!
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).
– Geen zuur op kleding, huid of in de ogen
terecht laten komen.
– Gemorst accuzuur meteen met veel water
wegspoelen.
Afb. 9:
Zuur op kleding, huid of ogen meteen met veel
schoon water afspoelen.
Bij brandwonden meteen een arts opzoeken.

WAARSCHUWING!
Verwondingsgevaar door exploderend gasmengsel!
– Bij het naladen van de accu de afsluitstoppen
verwijderen.
– Voor voldoende ventilatie zorgen.
– Roken en open vuur zijn verboden!
– Geen gereedschappen of andere metalen
voorwerpen op de accu leggen.
– Bij werkzaamheden aan de accu geen sieraden (horloges, kettingen enz.) dragen.
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).

MILIEU!
Accuzuur is schadelijk voor het milieu!
– Accu en accuzuur milieuvriendelijk verwerken.
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3.5 Machine laden / lossen / transport
Alleen draagkrachtige en stabiele laadplatforms gebruiken.
Laadplatforms en transportvoertuig moeten vrij zijn van vet, olie,
sneeuw en ijs.
De helling van het laadplatform moet vlakker zijn dan het stijgvermogen van de machine.
Garanderen dat personen door omkantelen of wegglijden van de
machine niet in gevaar worden gebracht.
De machine na het oprijden op het transportvoertuig resp. vóór het
optillen borgen met de knikscharnierbeveiliging.
Beschadigde of maar gedeeltelijk functionerende aanslagpunten
niet gebruiken.
Altijd geschikte aanslagmiddelen aan de aanslagpunten gebruiken.
Aanslagmiddelen alleen gebruiken in de voorgeschreven belastingsrichting.
Aanslagmiddelen mogen niet door machinedelen beschadigd
worden.
Machine op transportvoertuigen beveiligen tegen eraf rollen, wegglijden en omkantelen.
Het aanslaan en optillen van lasten mag alleen worden uitgevoerd
door een deskundige/bevoegde persoon.
Alleen hefwerktuigen en aanslagmiddelen met voldoende draagkracht voor het te laden gewicht gebruiken.
Hefwerktuigen alleen bevestigen aan de voorziene hefpunten.
Voor personen bestaat levensgevaar, als ze onder zwevende
lasten komen of daaronder staan.
Bij het optillen erop letten dat de last niet ongecontroleerd gaat
bewegen. Indien vereist de last onder controle houden met behulp
van leikabels.
Na het transport de knikscharnierbeveiliging losmaken, aangezien
de machine anders niet gestuurd kan worden.
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3.6 Machine in bedrijf nemen
3.6.1 Vóór de inbedrijfstelling
Alleen machines inzetten waarbij de onderhoudswerkzaamheden
regelmatig werden uitgevoerd.
Maak u vertrouwd met de uitrusting, de indicatie- en bedieningselementen en met de werkwijze van de machine en het werkterrein.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting (veiligheidshelm, werkschoenen,
evt. ook veiligheidsbril en gehoorbescherming) gebruiken.
Geen losse voorwerpen meenemen resp. deze aan de machine
bevestigen.
Vóór de inbedrijfstelling controleren of:
n er zich personen of hindernissen naast of onder de machine
bevinden,
n de machine vrij is van olie en ontvlambaar materiaal,
n alle bescherminrichtingen zijn aangebracht,
n alle onderhoudskleppen en -deuren afgesloten en vergrendeld
zijn.
Vóór de inbedrijfstelling alle voorgeschreven zicht- en functiecontroles uitvoeren.
Als bij de controles beschadigingen of andere gebreken worden
vastgesteld, dan mag de machine niet meer worden ingezet
voordat hij correct gerepareerd is.
Machine niet in bedrijf nemen met defecte indicatie- en bedieningselementen.

3.6.2 Motor starten
Vóór het starten en voordat de machine wordt bewogen, erop
letten dat niemand zich in de gevarenzone bevindt.
De machinebestuurdersplaats bevindt zich achter de machine.
De machine mag alleen gestart en bediend worden vanuit de
bestuurdersplaats.
De afstandsbediening moet doelmatig vóór het lichaam worden
gedragen.
Om te starten alle bedieningshefbomen in "Neutrale stand" zetten.
Geen hulpontstekingsmiddelen zoals startpiloot of ether gebruiken.
Bij beschadigde, ontbrekende of niet-werkende veiligheidsinrichtingen mag de machine niet in bedrijf worden genomen.
Na het starten alle indicatie-instrumenten controleren.
Uitlaatgassen niet inademen, omdat deze giftige stoffen bevatten
die schade aan de gezondheid, bewusteloosheid of de dood tot
gevolg kunnen hebben.
Bij bedrijf in gesloten of gedeeltelijk gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen.
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3.6.3 Motor starten met accukabels
Plus met plus en min met min (massakabel) verbinden – massakabel altijd het laatst aansluiten en het eerst losmaken! Bij verkeerde aansluiting ontstaat ernstige schade aan de elektrische
installatie.
Motor nooit starten door kortsluiten van de elektrische aansluitingen aan de starter, omdat de machine zich onmiddellijk in beweging kan zetten.
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Voor uw veiligheid – Gebruik met draadloze afstandsbediening
3.7 Gebruik met draadloze afstandsbediening
De machine mag alleen binnen het zicht van de bediener gebruikt
worden.
Bij radiostoringen foutcode-indicatie in acht nemen en evt.
omschakelen op kabelbedrijf.
Defecte draadloze afstandsbediening meteen stilleggen. Noodstop
activeren. De aansluitkabel aan de ontvanger van de aansluitbus
op de machine uittrekken.
De draadloze afstandsbediening mag alleen gerepareerd worden
door de fabrikant of door door de fabrikant geautoriseerde vakmensen.
De afstandsbediening nooit zonder toezicht ergens laten liggen.
Als er tegelijkertijd meerdere machines in gebruik zijn, moeten vóór
inbedrijfstelling de systeemnummers op afstandsbediening en ontvanger worden vergeleken om per ongeluk starten van een andere
machine in het bereik uit te sluiten.
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3.8 Met de machine rijden, werkbedrijf
3.8.1 Personen in de gevarenzone
Vóór elk begin van het werk, ook na werkonderbreking, met name
bij het achteruit rijden, controleren of er zich personen of hindernissen in de gevarenzone bevinden.
Indien nodig een waarschuwingsteken geven. Werk onmiddellijk
staken als personen ondanks waarschuwing de gevarenzone niet
verlaten.

3.8.2 Met de machine rijden
Alleen rijden op een stabiele ondergrond.
Bij ongewone geluiden en rookontwikkeling stoppen, de oorzaak
vaststellen en de schade laten verhelpen.
Snelheid aanpassen aan de werkomstandigheden.
Altijd voldoende afstand tot randen van bouwputten, bermen en
andere randen houden.
Elke werkwijze achterwege laten die van invloed is op de stabiliteit
van de machine.

3.8.3 Rijden op hellingen
Nooit hellingen die groter zijn dan het maximale stijgvermogen van
de machine op of af rijden Ä Hoofdstuk 2 „Technische gegevens”
op pagina 13.
Op hellingen voorzichtig en altijd in een rechte lijn naar boven of
beneden rijden.
De bodemgesteldheid en weersinvloeden hebben invloed op het
stijgvermogen van de machine.
Een vochtige of losse ondergrond vermindert het contact met de
grond van de machine bij hellingen aanzienlijk. Verhoogd ongevallenrisico!
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3.8.4 Dwarshelling
De kantelhoek werd statisch, op een effen, harde ondergrond
gemeten bij stilstaande machine zonder stuurdeflexie.
De aangegeven hoek mag niet worden overschreden.
Bij losse ondergrond, versnelling/vertraging, ingeschakeld trillen,
geactiveerde besturing of aangebouwd toebehoren kan de kantelhoek aanzienlijk verkleind worden.
Daarom het rijden dwars ten opzichte van de helling wegens aanzienlijk kantelgevaar en het daarmee gepaard gaande verwondingsgevaar met de dood als gevolg absoluut vermijden.
Afb. 10: Maximale dwarshelling

3.8.5 Werkbedrijf met trillen
Bij verdichtingswerkzaamheden met trillen moet de uitwerking op
gebouwen in de buurt en leidingen in de grond (gas-, water-, riool-,
stroomleidingen) worden gecontroleerd. Evt. moet het verdichtingswerk met trillen gestaakt worden.
Trillen nooit inschakelen op harde (bevroren, gebetonneerde)
ondergrond. Machinedelen kunnen beschadigd worden.

3.8.6 Machine parkeren
Machine parkeren op een zo horizontaal, vlak en stabiel mogelijke
ondergrond.
Vóór het verlaten van de machine:
n
n
n
n

Alle bedieningshendels in "Neutraalstand", "Uit" of "0" brengen,
motor afzetten en contactsleutel eruit trekken,
accuhoofdschakelaar eraf trekken resp. afsluiten,
machine beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

Geparkeerde machines die een hindernis vormen beveiligen door
opvallende maatregelen.
Bij het parkeren op hellingen de machine door geschikte maatregelen beveiligen tegen wegrollen.
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3.9 Tanken
Brandstofdampen niet inademen.
Alleen tanken bij afgezette motor.
Niet tanken in gesloten ruimtes.
Geen open vuur, niet roken.
In de brandstof kunnen zich bij het stromen door de tankinstallatie
statische opladingen vormen. Als deze zich ontladen als er brandbare dampen aanwezig zijn, dan kan een brand of een explosie het
gevolg zijn.
In ultra-zwavelarme dieselbrandstof schuilt een groter gevaar van
ontsteking door statische oplading dan in dieselbrandstof met een
hoger zwavelgehalte.
Om deze reden er absoluut voor zorgen dat de tankinstallatie
geaard is en er een equipotentiaalverbinding naar de machine
bestaat. Evt. een verbindingskabel aanbrengen tussen tankinstallatie en voertuigmassa.
Voortdurend toezien op het tanken.
Geen brandstof morsen. Uitlopende brandstof opvangen, niet in de
grond weg laten sijpelen.
Gemorste brandstof wegvegen. Vuil en water ver houden van de
brandstof.
Een ondichte brandstoftank kan tot een explosie leiden. Voor een
dichte zitting van de tankdop zorgen, evt. meteen vervangen.

D.ONE

39
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3.10
3.10.1

Wat te doen in noodsituaties
Noodstopschakelaar activeren
In noodsituaties en bij gevaar onmiddellijk de Noodstop-schakelaar
activeren.
De machine wordt meteen afgeremd, de motor wordt afgezet.
De machine pas weer in gebruik nemen als het gevaar dat aanleiding gaf tot het activeren van de noodstop-schakelaar, geëlimineerd is.

3.10.2

Accu isoleren
In geval van nood, bijv. bij een kabelbrand, de accu isoleren van
het boordnet.
Daarvoor de accuhoofdschakelaar uitschakelen en eraf trekken
resp. afsluiten (speciale uitrusting) of de accupool eraf halen.

3.10.3

Machine bergen
Het bergen van de machine is alleen mogelijk door hem uit de
gevarenzone te tillen.
Het aanslaan en optillen van lasten mag alleen worden uitgevoerd
door een deskundige/bevoegde persoon.
Machine vóór het optillen borgen met de knikscharnierbeveiliging.
Beschadigde of maar gedeeltelijk functionerende aanslagpunten
niet gebruiken.
Alleen hefwerktuigen en aanslagmiddelen met voldoende draagkracht gebruiken.
Hefwerktuigen alleen bevestigen aan de voorziene hefpunten.
Altijd geschikte aanslagmiddelen aan de aanslagpunten gebruiken.
Aanslagmiddelen alleen gebruiken in de voorgeschreven belastingsrichting.
Aanslagmiddelen mogen niet door machinedelen beschadigd
worden.
Voor personen bestaat levensgevaar, als ze onder zwevende
lasten komen of daaronder staan.
Bij het optillen erop letten dat de last niet ongecontroleerd gaat
bewegen. Indien vereist de last onder controle houden met behulp
van leikabels.
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3.11
3.11.1

Onderhoudswerkzaamheden
Inleidende opmerkingen
Voorgeschreven onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden
altijd tijdig uitvoeren om de veiligheid, de operationaliteit en een
lange gebruiksduur van de machine te garanderen.
Het onderhoud van de machine mag alleen worden uitgevoerd
door gekwalificeerd en door de exploitant geautoriseerd personeel.

3.11.2

Werkzaamheden aan hydraulische leidingen
Vóór alle werkzaamheden aan hydraulische leidingen deze drukloos maken. Onder druk ontsnappende hydraulische olie kan door
de huid dringen en zware verwondingen veroorzaken. Bij verwondingen door hydraulische olie meteen een arts opzoeken.
Bij instelwerkzaamheden aan de hydraulische installatie niet voor
of achter de machine komen.
Overdrukkleppen niet verstellen.
Hydraulische olie bij bedrijfstemperatuur aflaten - verbrandingsgevaar!
Uitlopende hydraulische olie opvangen en milieuvriendelijk verwerken.
Bio-hydraulische olies altijd afzonderlijk opvangen en afzonderlijk
verwerken.
Bij afgelaten hydraulische olie de motor in geen geval starten. Na
alle werkzaamheden (bij nog drukloze installatie!) de dichtheid van
alle aansluitingen en schroefverbindingen controleren.
Hydraulische slangen moeten in regelmatige intervallen aan een
zichtcontrole worden onderworpen.
Leidingen niet verwisselen.
Alleen originele hydraulische vervangingsslangen bieden de zekerheid dat het juiste slangtype (drukniveau) op de juiste plaats wordt
ingezet.

3.11.3

Werkzaamheden aan de motor
Geen werkzaamheden aan het brandstofsysteem bij lopende
motor - levensgevaar door hoge drukken!
Stilstand van de motor afwachten en ca. 15 minuten wachten.
Bij het eerste proefdraaien niet in de gevarenzone komen.
Bij ondichtheden onmiddellijk een garage opzoeken.
Motorolie bij bedrijfstemperatuur aflaten - verbrandingsgevaar!
Overgelopen olie afvegen, uitlopende olie opvangen en milieuvriendelijk verwerken.

D.ONE

41

Voor uw veiligheid – Onderhoudswerkzaamheden
Gebruikte filters en andere met olie besmeerde materialen in een
afzonderlijke, speciaal gekenmerkte container bewaren en milieuvriendelijk verwerken.
Stationair en maximum toerental mogen niet veranderd worden,
aangezien deze de uitlaatgaswaarden beïnvloeden en schade aan
motor en aandrijving kunnen veroorzaken.
Motor en uitlaatgassysteem werken bij hoge temperaturen. Brandbare materialen uit de buurt houden en geen hete oppervlakken
aanraken.
Koelvloeistof alleen controleren en verversen bij koude motor.
Koelvloeistof opvangen en milieuvriendelijk verwerken.

3.11.4

Werkzaamheden aan elektrische installatiedelen en de accu
Vóór werkzaamheden aan elektrische installatiedelen de accu isoleren en afdekken met isolerend materiaal.
Geen zekering met een hoger ampèregetal dan aangegeven erin
zetten resp. geen zekering overbruggen.
Bij werkzaamheden aan de accu is roken en open vuur verboden!
Geen gereedschappen of andere metalen voorwerpen op de accu
leggen.
Bij werkzaamheden aan de accu geen sieraden (horloges, kettingen enz.) dragen.
Aansluitkabels van de accu mogen niet tegen delen van de
machine aanstoten of schuren.

3.11.5

Reinigingswerkzaamheden
Reinigingswerkzaamheden nooit uitvoeren bij lopende motor.
Vóór reinigingswerkzaamheden aan motor en uitlaatgassysteem
de motor laten afkoelen.
Nooit benzine of andere licht ontvlambare stoffen gebruiken voor
de reiniging.
Bij het reinigen met een hogedrukreiniger alle elektrische componenten en isolatiemateriaal niet blootstellen aan een directe straal
resp. deze van tevoren afdekken.
Waterstraal niet direct in de uitlaat en het luchtfilter houden.

3.11.6

Maatregelen bij langere stillegging
Als de machine gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld,
dan moeten verschillende voorwaarden vervuld en zowel vóór als
na de stillegging onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden
Ä Hoofdstuk 8.13.6 „Maatregelen bij langere stillegging van de
machine” op pagina 150.
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Het vastleggen van een maximale opslagduur is als deze maatregelen worden getroffen niet vereist.

3.11.7

Na de onderhoudswerkzaamheden
Alle bescherminrichtingen weer aanbrengen.
Alle onderhoudskleppen en onderhoudsdeuren weer sluiten.
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Voor uw veiligheid – Reparatie
3.12

Reparatie
Bij defecte machine waarschuwingsbord aanbrengen.
Machine pas na reparatie weer in bedrijf nemen.
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een deskundige/
bevoegde persoon.
Bij de vervanging van veiligheidsrelevante componenten mogen
uitsluiten originele onderdelen worden gebruikt.
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3.13

Bebording
Stickers en borden volledig en leesbaar houden en absoluut in
acht nemen.
Beschadigde en onleesbare stickers of borden onmiddellijk vernieuwen.
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WARNING

START

Diesel

AUTOMATIC

MAX

START

MIN

0

California Proposition 65 Warning

1
2
OPERATION

3

1

3

4

10s

5

6

AUTOMATIC

MAX

0

This product contains chemicals
that cause cancer + chemicals
that are reproductive toxicants

MIN

2

4

5

6

AUTOMATIC

0

0
7

8
STOP

1

9
1-2 MINUTEN
MAX

2

MIN

3

5
STOP

10

11

4

5

AUTOMATIC

MAX

MIN

Made by
Designation
Nominal Power

Type
Operating Mass

Year of Construction

Serial-No.

Ammerländer Str. 93
D-26203 Wardenburg

Made in Germany

DIESEL

before taking into operation
vor Inbetriebnahme
avant la mise en service
anterior a la puesta en servicio

weekly
wöchentlich
hebdomadairement
cada semana

annual / 250 h
jährlich / 250 h
annuellement / 250 h
anualmente / 250 h

B-924-0047

Afb. 11
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Dynapac Engine Oil 200
API CJ-4 / ACEA E9/E7

Part No.:

4812161855 (5 l) / 4812161856 (20 l)

Hydraulic Oil

B-924-0048

Afb. 12
Waarschuwingsbord - pletgevaar

Afb. 13
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Waarschuwingsbord - heet oppervlak

B-DEC-0196

Afb. 14
Waarschuwingsbord - intrekgevaar bij de koelerventilator en heet
oppervlak en gebruiksaanwijzing in acht nemen

B-DEC-0197

Afb. 15
Waarschuwingsbord - California Proposition 65

WARNING
California Proposition 65 Warning
This product contains chemicals
that cause cancer + chemicals
that are reproductive toxicants
B-DEC-0316

Afb. 16
Verbodsbord - hogedrukreinigen

Afb. 17
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Gebodsbord - gehoorbescherming dragen

Afb. 18
Informatiebord - vastsjorpunt

Afb. 19
Informatiebord - ophefpunt

Afb. 20
Informatiebord - ultrazwavelarme brandstof

Afb. 21
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Informatiebord - asarme motorolie

Dynapac Engine Oil 200
API CJ-4 / ACEA E9/E7

Part No.:

4812161855 (5 l) / 4812161856 (20 l)

B-924-0042

Afb. 22
Informatiebord - vulopening diesel

Diesel

B-DEC-0215

Afb. 23
Informatiebord - vulopening hydraulische olie

Hydraulic Oil

B-DEC-0214

Afb. 24
Informatiebord - accu isoleren

B-DEC-0219

Afb. 25

50

D.ONE

Voor uw veiligheid – Bebording
Informatiebord - laag rijniveau

B-DEC-0272

Afb. 26
Informatiebord - motorstart

B-DEC-0198

Afb. 27
Kort bedieningsbord
START

AUTOMATIC

MAX

START

MIN

0
1
2
OPERATION

3

4

10s

5

6

AUTOMATIC

MAX

0
1

2

MIN

3

4

5

6

10

11

AUTOMATIC

0

0
7

8
STOP

9

STOP

1-2 MINUTEN
MAX

1

2

MIN

3

AUTOMATIC

MAX

MIN

4

5

B-DEC-0195

Afb. 28
Onderhoudsbord
DIESEL

before taking into operation
vor Inbetriebnahme
avant la mise en service
anterior a la puesta en servicio

weekly
wöchentlich
hebdomadairement
cada semana

annual / 250 h
jährlich / 250 h
annuellement / 250 h
anualmente / 250 h

B-DEC-0320

Afb. 29
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Informatiebord - gegarandeerd geluidsvermogensniveau

Afb. 30
Typeplaatje van de machine (voorbeeld)
Made by
Designation
Nominal Power

Type
Operating Mass

Year of Construction

Serial-No.

Ammerländer Str. 93
D-26203 Wardenburg

Made in Germany

B-924-0002

Afb. 31
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3.14

Veiligheidscomponenten

1

4

3
2

5

6
8

6

7

6

B-720-0146

Afb. 32
1
2
3
4
5
6
7
8

Noodstop-schakelaar
Beschermkap
Besturing
Accuhoofdschakelaar
Drukbegrenzingsklep
Bescherminrichtingen voor de detectie van personen
Knikscharnierbeveiliging
Motorkap
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4

Display- en bedieningselementen

D.ONE

55

Display- en bedieningselementen – Tuimelschakelaar bedrijfsmodus

2

1

3
4

B-924-0019

Afb. 33
1
2
3
4

Afstandsbediening
Tuimelschakelaar bedrijfsmodus
Indicatiemodule
Accuhoofdschakelaar

4.1 Tuimelschakelaar bedrijfsmodus
Stand "Links"

Kabelbedrijf

Stand "Rechts"

Radiobedrijf

B-720-0013

Afb. 34
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Display- en bedieningselementen – Indicatiemodule
4.2 Indicatiemodule

1

h

2
3

4

B-720-0035

Afb. 35
1
2
3
4

Controle- en waarschuwingslampen
Indicatieveld voor bedrijfsuren en foutcodes
Functietoets F2
Functietoets F1
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Display- en bedieningselementen – Indicatiemodule
Controle- en waarschuwingslampen
Benaming

Aanwijzing

Waarschuwingslamp motoroliedruk

Brandt als de motoroliedruk te laag is. Motor wordt na korte tijd
afgezet.
Motoroliepeil controleren, evt. motor repareren.

Laadcontrolelamp

Brandt als de accu niet wordt geladen.
Riemaandrijving controleren, evt. generator repareren.

Waarschuwingslamp koelvloeistoftemperatuur

Brandt als de koelvloeistoftemperatuur te hoog is.

Waarschuwingslamp Active
Zone System

Brandt als de bediener met afstandsbediening zich in het
beschermveld bevindt. Machine stopt meteen.

Motor in stationair schakelen of evt. motor afzetten, koeler reinigen, evt. motor repareren.

Om verder te rijden het beschermveld van de machine verlaten of
de machine in tegengestelde rijrichting sturen.
Controlelamp voorgloeien

Brandt tijdens het voorgloeien.

Waarschuwingslamp kantelhoek

Brandt als de kantelhoek van de machine zijdelings meer dan 45°
of in rijrichting meer dan 60° bedraagt. Motor wordt afgezet.
Om verder te rijden de motor opnieuw starten en de machine voorzichtig uit de gevarenzone rijden.
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4.3 Accuhoofdschakelaar
Stand "Aan"

Accuhoofdschakelaar vergrendeld
Normale stand, bedrijf

Tegen de klok in
draaien

Accuhoofdschakelaar uittrekbaar
Isoleert accu’s van het boordnet, bijv. ter
beveiliging tegen onbevoegd gebruik
Afzonderlijke besturingsapparaten
kunnen ondanks uitgetrokken accuhoofdschakelaar verder met het
boordnet zijn verbonden

B-720-0073

Afb. 36
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Display- en bedieningselementen – Accuhoofdschakelaar, afsluitbaar
4.4 Accuhoofdschakelaar, afsluitbaar
Speciale uitrusting

Stand "Aan"

Accuhoofdschakelaar aan
Normale stand, bedrijf

Tegen de klok in
draaien

Isoleert accu’s van het boordnet, bijv. ter
beveiliging tegen onbevoegd gebruik
Afzonderlijke besturingsapparaten
kunnen ondanks eraf getrokken accuhoofdschakelaar verder met het
boordnet zijn verbonden

B-924-0030

Afb. 37
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Accuhoofdschakelaar afsluitbaar
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4.5 Afstandsbesturing
1

2

3

4

5

6

MAX

AUTOMATIC

MIN

7

11
10

9

8

B-720-0041

Afb. 38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Stuurhendel
Tuimelschakelaar trillen selectie
Tuimelschakelaar rijniveaus
Tuimelschakelaar motortoerental
Rijhendel
Starttoets
Startschakelaar
Tuimelschakelaar Trillen
Noodstop-schakelaar
Controlelamp radiobedrijf
Knop signaalhoorn

4.5.1 Stuurhendel

AUTOMATIC

Naar links drukken

Machine stuurt naar links

Naar rechts drukken

Machine stuurt naar rechts

MAX

MIN

B-720-0023

Afb. 39
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4.5.2 Tuimelschakelaar trillen selectie
Stand "Voor"

Selectie Automatisch
Automatisch in- resp. uitschakelen van
het trillen bij het over- resp. onderschrijden van een lage rijsnelheid.

Stand "Achter"

Selectie Handmatig
In- resp. uitschakelen van het trillen door
de tuimelschakelaar trillen.

B-720-0026

Afb. 40

4.5.3 Tuimelschakelaar rijniveaus
Stand "Voor"

Rijniveau 2

Stand "Achter"

Rijniveau 1

Het trillen wordt in rijniveau 2 automatisch uitgeschakeld.

B-720-0021

Afb. 41

4.5.4 Tuimelschakelaar motortoerental

MAX

MIN

Stand "Voor"

Stand volle last

Stand "Achter"

Stationaire stand

B-720-0020

Afb. 42
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4.5.5 Rijhendel

AUTOMATIC

MAX

Naar voor drukken

Vooruit rijden

Naar achter drukken

Achteruit rijden

Stand "0"

Ontsteking uit, sleutel kan eruit
getrokken worden

Stand "I"

Ontsteking in, laadcontrolelamp en
waarschuwingslamp motoroliedruk
branden (testfunctie).

MIN

B-720-0022

Afb. 43

4.5.6 Startschakelaar

Bij lage temperaturen brandt de controlelamp voorgloeien op de indicatiemodule.
B-720-0040

Afb. 44

4.5.7 Starttoets
Startschakelaar stand
"I" en startknop
indrukken

Motor start.

B-720-0076

Afb. 45
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4.5.8 Tuimelschakelaar Trillen
Stand "Voor"

grote amplitude

Stand "Midden"

Trillen uit

Stand "Achter"

kleine amplitude

Indrukken

In noodsituaties en bij gevaar onmiddellijk de noodstop-schakelaar tot aan de
aanslag indrukken. Hij vergrendelt in
eindstand automatisch.

B-720-0036

Afb. 46

4.5.9 Noodstop-schakelaar

Pull

Push

-

De machine wordt meteen afgeremd. De
motor wordt afgezet.

-

Uitschakelen/Ontgren- Noodstopschakelaar tot de aanslag naar
delen
boven trekken.
B-SWI-1588

Afb. 47

4.5.10

Knop signaalhoorn
Indrukken

B-720-0075

Afb. 48
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Signaalhoorn weerklinkt

Display- en bedieningselementen – Afstandsbesturing
4.5.11

Controlelamp radiobedrijf
Knippert groen als de afstandsbediening
is ingeschakeld
Brandt rood als de accuspanning in de
afstandsbediening te ver daalt.
De machine wordt na 10 minuten automatisch uitgezet als de accu niet
geladen of vervangen wordt.
B-720-0037

1 minuut voor het uitschakelen klinkt
bovendien een waarschuwingssignaal.

Afb. 49

Afstandsbediening al bij oplichten aan
de kabel aansluiten en machine
omschakelen op kabelbedrijf (accu wordt
geladen) of accu vervangen.
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5

Controles vóór inbedrijfstelling
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Controles vóór inbedrijfstelling – Veiligheidsinstructies
5.1 Veiligheidsinstructies
Als bij de volgende controles beschadigingen of andere gebreken
worden vastgesteld, dan mag de machine niet meer worden
ingezet voordat hij zoals voorgeschreven gerepareerd is.
Machine niet in bedrijf nemen met defecte indicatie- en bedieningselementen.
Veiligheidsinrichtingen niet verwijderen of uitzetten.
Vast voorgeschreven instelwaarden niet veranderen.
WAARSCHUWING!
Gezondheidsgevaar door bedrijfsstoffen!
– Veiligheids- en milieuvoorschriften in de
omgang met bedrijfsstoffen in acht nemen
Ä Hoofdstuk 3.4 „Omgang met bedrijfsstoffen”
op pagina 27.

WAARSCHUWING!
Verwondingsgevaar door draaiende componenten!
– Bij werkzaamheden aan de machine garanderen, dat de motor niet kan worden gestart.
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1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Beschermkappen openen en borgen.

3.

Na afsluiten van de werkzaamheden beschermkappen weer
sluiten.
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Controles vóór inbedrijfstelling – Zicht- en functiecontroles
5.2 Zicht- en functiecontroles
1.

Hydraulische olietank en hydraulische olieleidingen controleren op toestand en dichtheid.

2.

Brandstoftank en brandstofleidingen controleren op toestand
en dichtheid.

3.

Koelsysteem controleren op vervuiling, beschadigingen en
dichtheid.

4.

Schroefverbindingen controleren op vaste zitting.

5.

Motor en uitlaatsysteem controleren op dichtheid.

6.

Riemaandrijving controleren op beschadiging.

7.

Machine en afstandsbediening controleren op vervuiling en
beschadigingen.
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Controles vóór inbedrijfstelling – Motoroliepeil controleren
5.3 Motoroliepeil controleren
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Als de motor warm is, motor afzetten en na vijf
minuten oliepeil controleren. Bij koude motor
kan meteen gecontroleerd worden.
– Alleen olie met toegelaten specificatie
gebruiken Ä Hoofdstuk 8.3.1 „Motorolie”
op pagina 111.

B-SYM-1068

Afb. 50

Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Omgeving van de oliepeilstok reinigen.

2.

De oliepeilstok eruit trekken, afvegen met een vezelvrije,
schone doek en tot aan de aanslag erin steken.

3.

De oliepeilstok weer eruit trekken.
ð Het oliepeil moet tussen de "MIN"- en "MAX"-markering
liggen.

B-720-0083

Afb. 51
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4.

Om bij te vullen de omgeving van de vulopening reinigen.

5.

Deksel eraf schroeven en motorolie bijvullen tot aan de
"MAX"-markering.

6.

Oliepeilstok erin steken.

7.

Deksel sluiten.
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Controles vóór inbedrijfstelling – Brandstofvoorraad controleren, tanken
5.4 Brandstofvoorraad controleren, tanken
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Brandstoftank nooit leegrijden, aangezien
anders de brandstofinstallatie moet worden
ontlucht.
– Voortdurend toezien op het tanken.
– Verontreinigde brandstof kan tot uitval of
beschadiging van de motor leiden. Indien vereist brandstof ingieten door een zeeffilter.
– Alleen brandstof met toegelaten specificatie
gebruiken Ä Hoofdstuk 8.3.2 „Brandstof”
op pagina 112.

B-SYM-1069

Afb. 52

Tanken

1.

Vulstand bij brandstoftank controleren.

2.

Indien nodig bijtanken, daarvoor de motor altijd afzetten.

Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen

Diesel

1.

Omgeving van de vulopening reinigen.

2.

Deksel eraf schroeven en brandstof bijvullen.

3.

Deksel sluiten.

B-720-0085

Afb. 53
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Controles vóór inbedrijfstelling – Hydraulische oliepeil controleren
5.5 Hydraulische oliepeil controleren
AANWIJZING!
Componenten kunnen beschadigd worden!
– Hydraulische oliepeil controleren bij ruimtetemperatuur (ca. 20 °C (68 °F)).
– Als er bij de dagelijkse controle van het oliepeil
een daling van het hydraulische oliepeil wordt
vastgesteld, controleer dan alle leidingen,
slangen en aggregaten op dichtheid.
– Alleen olie met toegelaten specificatie
gebruiken Ä Hoofdstuk 8.3.5 „Hydraulische
olie” op pagina 114.

B-SYM-1071

Afb. 54

Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Hydraulic Oil

2.

Oliepeil aan het kijkglas controleren.
Normaal peil

ca. 3 cm (1.2 in) onder de bovenste
rand van het kijkglas

Minimum peil

ca. midden kijkglas

Evt. leidingen, slangen en aggregaten op lekkages controleren.
In het geval van een interne lekkage in de
hydraulische installatie zou de hydraulische
olie zich kunnen verzamelen in het huis van
de rijaandrijving resp. van de opwekas.

B-720-0061

Afb. 55

72

3.

Evt. huis van de rijaandrijving resp. van de opwekas controleren Ä Hoofdstuk 10 „Hulp bij storingen” op pagina 159.

4.

Om bij te vullen de omgeving van de vulopening reinigen.

5.

Deksel eraf nemen en hydraulische olie bijvullen.

6.

Deksel sluiten.

D.ONE

Controles vóór inbedrijfstelling – Koelvloeistofstand controleren
5.6 Koelvloeistofstand controleren
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Als bij de dagelijkse controle een daling van
het koelvloeistofpeil wordt vastgesteld, alle leidingen, slangen en de motor controleren op
dichtheid.
– Geen koelerdichtmiddel voor de eliminering
van lekkages gebruiken.
– Alleen koelvloeistof met toegelaten specificatie
gebruiken Ä Hoofdstuk 8.3.3 „Koelvloeistof”
op pagina 113.

B-SYM-1072

Afb. 56

Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n
1.

Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Veiligheidsbril

Koelvloeistofstand controleren bij het expansievat.
ð De koelvloeistofstand moet tussen de "MIN"- en "MAX"markering liggen.
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door hete vloeistof!
– Radiatoroverloop alleen openen bij koude
motor.
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).

B-720-0109

Afb. 57
2.

Om bij te vullen de omgeving van de vulopening reinigen.

3.

Deksel eraf nemen en koelvloeistof bijvullen tot aan de
"MAX"-markering.

4.

Deksel sluiten.

B-720-0059

Afb. 58

D.ONE
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Controles vóór inbedrijfstelling – Rubber buffer controleren
5.7 Rubber buffer controleren

B-SYM-1073

Afb. 59
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Zes rubber buffers aan de voorste en zes rubber buffers aan
de achterste as controleren op vast zitten, scheuren en barsten.

2.

Beschadigde rubber buffers meteen vernieuwen.

6x
B-720-0070

Afb. 60
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6

Bediening

D.ONE

75

Bediening – Inleidende opmerkingen
6.1 Inleidende opmerkingen
De machine wordt bediend met een afstandsbediening (3).
Al naargelang de uitrusting kan dit in twee bedrijfsmodi gebeuren:
n Kabelbedrijf (1)
n Radiobedrijf (2)

2

1

De functies van de afstandsbediening zijn in beide bedrijfsmodi
hetzelfde.
Voor radiobedrijf moeten echter bijzondere bedieningsinstructies
en functiecontroles in acht worden genomen.

3
B-720-0112

Afb. 61

76
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Bediening – Inleidende opmerkingen
6.1.1 Active Zone System
Het Active Zone System beschermt de bediener dicht in de buurt
van de machine. Daartoe is de machine omgeven door twee kogelvormige elektromagnetische beschermvelden.
> 1,2 m
> 1.3 yd

De velden beschermen alleen de bediener met de bij de machine
horende afstandsbediening (dezelfde systeemnummers). Andere
personen resp. niet bij de machine horende afstandsbedieningen
of voorwerpen in de gevarenzone worden niet beschermd.

B-720-0118

Afb. 62
Als de machine recht op de bediener af rijdt, dan stopt hij meteen
zodra hij binnen het voorste beschermveld komt. Om verder te
rijden moet het beschermveld verlaten of de machine in tegengestelde richting gestuurd worden.

B-720-0116

Afb. 63
Als de machine van de bediener weg rijdt, dan kan deze het achterste beschermveld een kort stukje betreden, voordat de machine
wordt gestopt. Om verder te rijden moet het beschermveld worden
verlaten.

B-720-0117

Afb. 64
Als de bediener zich bevindt in het midden tussen de machinehelften in beide beschermvelden, dan worden beide rijrichtingen
van de machine geblokkeerd.
De bediener moet zich bij elke inbedrijfstelling vertrouwd maken
met de grootte van de beschermvelden en de werking van het
Active Zone System controleren Ä Hoofdstuk 6.2.3 „Active Zone
System controleren” op pagina 85.

B-720-0119

Afb. 65

D.ONE
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Bediening – Inleidende opmerkingen
6.1.2 Informatie voor radiobedrijf
6.1.2.1

Afstandsuitschakeling
De machine stopt en de motor wordt uitgezet als de machine het
bereik van de afstandsbediening verlaat.
Om verder te rijden de afstand verkleinen en de motor opnieuw
starten Ä Hoofdstuk 6.2.4 „Motor starten” op pagina 87.

6.1.2.2

Radiostoring
Als de radioverbinding tussen afstandsbediening en machine
langer dan twee seconden onderbroken of gestoord is, dan stopt
de machine en de motor wordt uitgezet.
Om verder te rijden in het radiobereik van de machine gaan staan
en de motor opnieuw starten Ä Hoofdstuk 6.2.4 „Motor starten”
op pagina 87.

78
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Bediening – Inleidende opmerkingen
6.1.2.3

Dalende accuspanning
Als de accuspanning tijdens bedrijf te ver daalt, dan licht de controlelamp radiobedrijf rood op (ca. 10 minuten voordat de machine
stopt).
Als de accuspanning nog verder daalt, klinkt tevens een waarschuwingszoemer (ca. 1 minuut voordat de machine stopt).
Als de afstandsbediening leeg is, stopt de machine en de motor
wordt uitgezet.

B-720-0018

Afb. 66
1.

Machine bij oplichten van de controlelamp naar een veilige
plek rijden en stoppen.

2.

Beschermkap (1) verwijderen en kabel (2) aan afstandsbediening aansluiten.
ð De accu wordt geladen.

1
2
B-720-0029

Afb. 67
3.

Met de tuimelschakelaar omschakelen op kabelmodus.

4.

Is de motor uit, motor opnieuw starten Ä Hoofdstuk 6.2.4
„Motor starten” op pagina 87.

5.

Verder werken met de machine in kabelbedrijf.

B-720-0013

Afb. 68

D.ONE
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Bediening – Machine in bedrijf nemen
6.2 Machine in bedrijf nemen
6.2.1 Afstandsbediening voorbereiden
1.

Klep (1) openen en afstandsbediening (2) uit de houder (3)
nemen.

2.

Afstandsbediening omsnoeren en voor het lichaam dragen.

3.

Bij kabelbedrijf beschermkap (1) verwijderen en kabel (2) aan
afstandsbediening aansluiten.

4.

Met de tuimelschakelaar de gewenste bedrijfsmodus kiezen.

1
2
3
B-720-0019

Afb. 69

ca. 1 m
approx. 1.1 yd
B-720-0012

Afb. 70

1
2
B-720-0029

Afb. 71

B-720-0013

Afb. 72

80

D.ONE

Bediening – Machine in bedrijf nemen
5.

Klep sluiten.

B-720-0071

Afb. 73

6.2.2 Afstandsbediening controleren
Voorbereidende werkzaamheden

Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n

Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Gehoorbescherming

Voorwaarden:
n Accuhoofdschakelaar ingeschakeld
n Noodstop-schakelaar ontgrendeld
1.

Afstandsbediening voorbereiden Ä Hoofdstuk 6.2.1
„Afstandsbediening voorbereiden” op pagina 80.

2.

Bij gelijktijdige inzet van meerdere machines, systeemnummers op afstandsbediening en ontvanger vergelijken.
ð Systeemnummers van beide apparaten moeten overeenstemmen.

3.

Evt. veranderen van afstandsbediening.

4.

Tuimelschakelaar motortoerental in stand "MIN" schakelen.

MAX

MIN

B-720-0074

Afb. 74

D.ONE

81

Bediening – Machine in bedrijf nemen
5.

Tuimelschakelaar trillen in stand "Midden" schakelen.

6.

Tuimelschakelaar rijniveaus in stand "Achter" schakelen.

7.

Contactsleutel in stand "I" draaien.

1.

Rijhendel naar voor of achter drukken en vasthouden.

B-720-0014

Afb. 75

B-720-0104

Afb. 76

B-720-0077

Afb. 77
Afstandsbediening controleren

AUTOMATIC

MAX

MIN

B-720-0022

Afb. 78

82

D.ONE

Bediening – Machine in bedrijf nemen
2.

Startknop drukken.
ð De motor mag niet starten.

3.

Rijhendel loslaten en controleren of hij vanzelf in de neutrale
stand terugkeert.
Het vanzelf terugkeren in de neutrale stand
kan door vuil (bijv. door mortel, betonresten)
worden belemmerd.

B-720-0043

Afb. 79

AUTOMATIC

4.

Evt. rijhendel reinigen met een schone lap of kwast.

5.

Stuurhendel naar links of rechts drukken en vasthouden.

6.

Startknop opnieuw drukken.
ð De motor mag niet starten.

MAX

MIN

7.

Stuurhendel loslaten en controleren of hij vanzelf in de neutrale stand terugkeert.
Het vanzelf terugkeren in de neutrale stand
kan door vuil (bijv. door mortel, betonresten)
worden belemmerd.

B-720-0023

Afb. 80

AUTOMATIC

MAX

8.

Evt. stuurhendel reinigen met een schone lap of kwast.

9.

Motor starten.

10.

Vóór het wegrijden controleren of in de rijzone zonder gevaar
kan worden gereden.

11.

Rijhendel langzaam naar voor of achter drukken.

MIN

ð De machine moet in de gekozen richting rijden.

B-720-0022

Afb. 81
12.

Stuurhendel naar links of rechts drukken.
ð De machine moet in de gekozen richting bewegen.

AUTOMATIC

MAX

MIN

13.

Rijhendel loslaten.
ð De machine moet afremmen tot hij stilstaat.

B-720-0023

Afb. 82

D.ONE
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Bediening – Machine in bedrijf nemen
14.

ð De machine moet meteen stoppen en de motor wordt
afgezet.

Pull

Push

Noodstopschakelaar activeren.

15.

Evt. machine handmatig uitzetten.

16.

Bij niet juiste werking, afstandsbediening stilleggen en onze
klantenservice informeren.

17.

Machine pas na reparatie in bedrijf nemen.

B-SWI-1588

Afb. 83

84

D.ONE

Bediening – Machine in bedrijf nemen
6.2.3 Active Zone System controleren
Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n
1.

Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Gehoorbescherming

Afstandsbediening omgespen en voor het lichaam dragen.
Voor de controle van het Active Zone System
moet de afstand tussen afstandsbediening
en de grond 1 m (1.1 yd) bedragen.

ca. 1 m
approx. 1.1 yd
B-720-0012

Afb. 84
2.

Tuimelschakelaar bedrijfsmodus in stand "Rechts" zetten.

3.

Motor starten Ä Hoofdstuk 6.2.4 „Motor starten”
op pagina 87.

4.

Met de afstandsbediening achter de machine gaan staan.

5.

Machine langzaam naar zich toe laten rijden, tot deze stopt.

6.

Afstand tussen machine en behuizing van de afstandsbediening meten.

B-720-0115

Afb. 85

> 1,2 m
> 1.3 yd

Gewenste waarde

> 1,2 m (1.3 yd)

B-720-0056

Afb. 86

D.ONE
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Bediening – Machine in bedrijf nemen
7.

Meting vóór de machine herhalen.

8.

Als de afstand achter of voor niet wordt bereikt, Active Zone
System controleren en laten repareren.

> 1,2 m
> 1.3 yd

B-720-0057

Afb. 87

86

D.ONE

Bediening – Machine in bedrijf nemen
6.2.4 Motor starten
WAARSCHUWING!
Gehoorverlies door hoge lawaaibelasting!
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(gehoorbescherming).
Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n

Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Gehoorbescherming

Voorwaarden:
n
n
n
n

Accuhoofdschakelaar ingeschakeld
Beschermkappen en klep gesloten en vergrendeld
Noodstop-schakelaar ontgrendeld
Rijhendel en stuurhendel in neutrale stand

1.

Tuimelschakelaar motortoerental in stand "MIN" schakelen.

2.

Tuimelschakelaar trillen in stand "Midden" schakelen.

MAX

MIN

B-720-0074

Afb. 88

B-720-0014

Afb. 89

D.ONE
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Bediening – Machine in bedrijf nemen
3.

Contactsleutel in stand "I" draaien.

B-720-0077

Afb. 90
ð De controlelamp voorgloeien op de indicatiemodule
brandt.
Op het display van de indicatiemodule verschijnt ca. 3 s
de machinetypecode.
B-SYM-0010

Hoornsignaal op de machine klinkt zodra de machine
operationeel is.

Afb. 91

Als de hoorn niet weerklinkt, dan is er
sprake van een fout aan de machine.
Twee zoemsignalen klinken zodra de afstandsbediening
operationeel is.
Als de zoemer niet weerklinkt, dan is er
sprake van een fout aan de afstandsbediening, of de accu (bij draadloze
afstandsbediening) is leeg.
4.

Als het buiten koud is, vóór het starten tot 10 seconden
wachten (voorgloeien).

5.

Startknop drukken.
ð De starter draait de motor door.
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Motor vóór het begin van het werk
korte tijd warm laten lopen. Motor niet
direct onder vollast laten draaien.

B-720-0043

Afb. 92

88
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Bediening – Rijbedrijf
6.3 Rijbedrijf
6.3.1 Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies
GEVAAR!
Levensgevaar door omkantelen van de
machine!
– Nooit dwars ten opzichte van een helling rijden.
– Hellingen altijd in directe richting op- of
afrijden.
Nooit hellingen die groter zijn dan het maximale stijgvermogen van
de machine op rijden.
De bodemgesteldheid en weersinvloeden hebben invloed op het
stijgvermogen van de machine.
Een vochtige of losse ondergrond vermindert het contact met de
grond van de machine bij hellingen aanzienlijk. Verhoogd ongevallenrisico!

D.ONE

89

Bediening – Rijbedrijf
6.3.2 Met de machine rijden
Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n

Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Gehoorbescherming

1.

Machinebestuurdersplaats achter de machine innemen.

2.

Tuimelschakelaar motortoerental in stand "Voor" schakelen.

B-720-0072

Afb. 93

MAX

MIN

B-720-0020

Afb. 94
3.
WAARSCHUWING!
Verwondingen door omkantelen van de
machine!
– Bij bedrijf zonder bandageverbreding rijniveau 2 niet inschakelen.
Met de tuimelschakelaar Rijniveaus het gewenste rijniveau
kiezen.
B-720-0021

Afb. 95

90
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Bediening – Rijbedrijf

AUTOMATIC

MAX

4.

Vóór het wegrijden controleren of in de rijzone zonder gevaar
kan worden gereden.

5.

Rijhendel naar voor of achter drukken.

MIN

ð De machine rijdt in de gewenste rijrichting.

B-720-0022

Afb. 96
6.

Stuurhendel naar links of rechts drukken.
ð De machine stuurt in de juiste richting.

AUTOMATIC

MAX

MIN

B-720-0023

Afb. 97
7.
AUTOMATIC

Om de machine te stoppen de rijhendel in stand "Midden"
zetten.
ð De machine remt af tot stilstand.

MAX

MIN

B-720-0024

Afb. 98

D.ONE

91

Bediening – Werkbedrijf met trillen
6.4 Werkbedrijf met trillen
6.4.1 Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies
AANWIJZING!
Belendende gebouwen kunnen beschadigd
worden!
– Uitwerking van het trillen op gebouwen in de
buurt en leidingen in de grond (gas-, water-,
riool-, stroomleidingen) controleren.
– Evt. de verdichtingswerkzaamheden met trillen
staken.

AANWIJZING!
Machinedelen kunnen beschadigd worden!
– Trillen nooit inschakelen op harde (bevroren,
gebetonneerde) ondergrond.
Trillen bij stilstaande machine leidt tot dwarsgoten:
n trillen pas inschakelen als de rijhendel in de gewenste rijrichting wordt uitgestuurd.
n Trillen uitschakelen voordat de machine gestopt wordt.
In automatisch bedrijf wordt het trillen bij het opstarten van de
machine automatisch ingeschakeld. Bij het stoppen schakelt het
trillen automatisch uit.
Daardoor wordt uitgesloten dat er zich dwarsgoten vormen bij stilstaande machine en ingeschakeld trillen.

6.4.2 Trillen Automatisch
1.

Tuimelschakelaar rijniveaus in stand "Achter" schakelen.

B-720-0104

Afb. 99

92
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Bediening – Werkbedrijf met trillen
2.

Tuimelschakelaar trillen in stand "Voor" schakelen.

3.

Met tuimelschakelaar trillen de gewenste amplitude selecteren.

4.

Rijhendel naar voor of achter drukken.

B-720-0026

Afb. 100

B-720-0025

Afb. 101

AUTOMATIC

ð De machine rijdt in de gewenste rijrichting en het trillen
wordt ingeschakeld.

MAX

MIN

B-720-0022

Afb. 102
5.
AUTOMATIC

Om het trillen uit te schakelen de rijhendel terug bewegen
richting "Midden".
ð Het trillen wordt uitgeschakeld en de machine remt af tot
hij stilstaat.

MAX

MIN

B-720-0024

Afb. 103

D.ONE
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Bediening – Werkbedrijf met trillen
6.

Na einde van het werk tuimelschakelaar trillen in stand
"Midden" zetten.

1.

Tuimelschakelaar rijniveaus in stand "Achter" schakelen.

2.

Tuimelschakelaar trillen in stand "Achter" schakelen.

3.

Rijhendel langzaam in de gewenste rijrichting drukken.

B-720-0014

Afb. 104

6.4.3 Trillen handmatig

B-720-0104

Afb. 105

B-720-0027

Afb. 106

AUTOMATIC

MAX

MIN

B-720-0022

Afb. 107

94
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Bediening – Werkbedrijf met trillen
4.
AANWIJZING!
Trillen bij stilstaande machine leidt tot
dwarsgoten!
– Trillen niet inschakelen bij stilstaande
machine.
Met kantelschakelaar trillen het trillen met de gewenste
amplitude inschakelen.
B-720-0025

Afb. 108
5.

Om het trillen uit te schakelen de tuimelschakelaar trillen in
stand "Midden" zetten.

B-720-0014

Afb. 109

D.ONE
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Bediening – Machine beveiligd neerzetten
6.5 Machine beveiligd neerzetten
1.

Trillen uitschakelen.

2.

Machine op een vlakke en stabiele ondergrond rijden.

3.

Om de machine te stoppen de rijhendel in stand "Midden"
brengen.

MAX

AUTOMATIC

AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Motor niet uit het vollastbedrijf plotseling
afzetten, maar nog ca. twee minuten stationair
laten nalopen.

MIN

B-720-0024

Afb. 110
4.

Contactsleutel in stand "0" draaien en eruit trekken.

5.

Klep openen.

6.

Accuhoofdschakelaar tegen de klok in draaien en eraf
trekken resp. afsluiten (speciale uitrusting).

1.

Bij kabelbedrijf de kabel (2) eraf nemen en de beschermkap
(1) erop schroeven.

B-720-0028

Afb. 111

2.
AANWIJZING!
De afstandsbediening kan door het binnendringen van water beschadigd raken!
– Afstandsbediening niet reinigen met een
waterstraal.

1
2
B-720-0029

Afb. 112

96

Afstandsbediening na het werkbedrijf reinigen met een
schone doek of een borstel.

D.ONE

Bediening – Machine beveiligd neerzetten
3.

1

Afstandsbediening (2) in de houder (3) zetten en de klep (1)
sluiten.

2
3
B-720-0019

Afb. 113

D.ONE
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Bediening – Accu afstandsbediening (radiobedrijf)
6.6 Accu afstandsbediening (radiobedrijf)
De accu van de draadloze afstandsbediening kan op verschillende
manieren worden geladen:
n Accu in de machine via de kabel laden.
n Accu laden in het externe laadapparaat (speciale uitrusting).
De laadtijd van de accu bedraagt ca. 6 uur.
Bedrijfsduur van de afstandsbediening met een volle accu: ca.
60 uur.

6.6.1 Accu vervangen
1.

Contactsleutel in stand "0" draaien en uittrekken.

2.

Accu naar voor indrukken en naar beneden uit het vakje
nemen.

3.

Wisselaccu in het vakje zetten en vastklikken.

B-720-0028

Afb. 114

B-720-0078

Afb. 115

98
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Bediening – Accu afstandsbediening (radiobedrijf)
6.6.2 Accu in de machine laden
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Accuhoofdschakelaar inschakelen.

3.

Beschermkap (1) eraf nemen en kabel (2) aansluiten aan de
afstandsbediening.
ð De accu wordt geladen.

1

4.

Wanneer de accu is geladen, de accuhoofdschakelaar tegen
de klok in draaien en eraf trekken resp. afsluiten (speciale
uitrusting).

2
B-720-0029

Afb. 116

D.ONE
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Bediening – Accu afstandsbediening (radiobedrijf)
6.6.3 Accu laden in het externe laadapparaat
1.

Vergrendeling (1) aan de netadapter van het laadapparaat
naar voor schuiven en de stekker (2) naar boven uit de netadapter trekken.

2.

Landspecifieke stekker op de netadapter steken.

3.

Accu's uit de afstandsbediening halen en in het laadapparaat
leggen.

4.

Netadapter van het acculaadapparaat aansluiten aan een
stroombron.

Afb. 117

Afb. 118

Afb. 119

De beide LED's op het laadapparaat en op
de netadapter moeten oplichten.
ð De groene LED op de lader knippert als de accu geladen
is.
Afb. 120

100

D.ONE

Machine verladen / Transport

7

Machine verladen / Transport

D.ONE

101

Machine verladen / Transport – Voorbereiding voor het transport
7.1 Voorbereiding voor het transport

102

1.

Alle losse voorwerpen aan de machine verwijderen of veilig
bevestigen.

2.

Alle beschermkappen en kleppen sluiten en vergrendelen.
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7.2 Machine laden/lossen
Alleen draagkrachtige en stabiele laadplatforms gebruiken.
Laadplatforms en transportvoertuig moeten vrij zijn van vet, olie,
sneeuw en ijs.
De neiging van het laadplatform moet vlakker zijn dan het stijgvermogen van de machine.
Personen moeten als de machine op of van het transportvoertuig
wordt gereden minstens 2 meter veiligheidsafstand aanhouden. De
instructeur mag zich niet in de rijzone van de machine ophouden.
Zwaartepuntpositie

H
L

B-720-0102

Afb. 121
Afstand van midden voorste bandage

Hoogte

475 mm

512 mm

18.7 in

20.2 in

1.

Tuimelschakelaar rijniveaus in stand "Achter" schakelen.

2.
GEVAAR!
Levensgevaar door wegglijdende of
omkantelende machine!
– Garanderen dat er zich geen personen
ophouden in de gevarenzone.
B-720-0104

Afb. 122

Machine voorzichtig op het transportvoertuig rijden.
3.

Rekening houden met de positie van het zwaartepunt.

4.

Motor afzetten en de contactsleutel eruit trekken.

5.

Knikscharnierbeveiliging inleggen Ä Hoofdstuk 8.2.2.1 „Knikscharnierbeveiliging inleggen” op pagina 109.
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7.3 Machine vastsjorren op het transportvoertuig
Beschadigde of maar gedeeltelijk functionerende aanslagpunten
niet gebruiken.
Altijd geschikte aanslagmiddelen aan de aanslagpunten gebruiken.
Aanslagmiddelen alleen gebruiken in de voorgeschreven belastingsrichting.
Aanslagmiddelen mogen niet door machinedelen beschadigd
worden.
1.

Aanslagmiddelen aanbrengen aan de gekenmerkte sjorpunten.

2.

Machine op transportvoertuig met vier spanriemen veilig
vastsjorren.

B-720-0103

Afb. 123
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7.4 Laden/lossen met een kraan
Het aanslaan en optillen van lasten mag alleen worden uitgevoerd
door een deskundige/bevoegde persoon.
Beschadigde of maar gedeeltelijk functionerende aanslagpunten
niet gebruiken.
Alleen hefwerktuigen en aanslagmiddelen met voldoende draagkracht voor het te verladen gewicht gebruiken. Minimale draagkracht van het hefwerktuig: zie max. bedrijfsgewicht Ä Hoofdstuk 2
„Technische gegevens” op pagina 13.
Altijd geschikte aanslagmiddelen aan de aanslagpunten gebruiken.
Aanslagmiddelen alleen gebruiken in de voorgeschreven belastingsrichting.
Aanslagmiddelen mogen niet door machinedelen beschadigd
worden.
Bij het optillen erop letten dat de last niet in ongecontroleerde
beweging komt. Indien vereist de last onder controle houden met
behulp van leikabels.
1.

Motor afzetten en de contactsleutel eruit trekken.

2.

Knikscharnierbeveiliging inleggen Ä Hoofdstuk 8.2.2.1 „Knikscharnierbeveiliging inleggen” op pagina 109.

3.

Aanslagmiddelen aanbrengen aan de centrale ophanging.

4.
GEVAAR!
Levensgevaar door zwevende lasten!
– Niet onder zwevende lasten komen of
daaronder staan.

B-720-0034

Machine voorzichtig optillen en neerzetten op de beoogde
plaats.

Afb. 124
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7.5 Na het transport
Alleen draagkrachtige en stabiele laadplatforms gebruiken.
Laadplatforms en transportvoertuig moeten vrij zijn van vet, olie,
sneeuw en ijs.
De neiging van het laadplatform moet vlakker zijn dan het stijgvermogen van de machine.
Personen moeten als de machine op of van het transportvoertuig
wordt gereden minstens 2 meter veiligheidsafstand aanhouden. De
instructeur mag zich niet in de rijzone van de machine ophouden.
1.

Knikscharnierbeveiliging loszetten Ä Hoofdstuk 8.2.2.2
„Knikscharnierbeveiliging loszetten” op pagina 110.

2.

Tuimelschakelaar rijniveaus in stand "Achter" schakelen.

3.
GEVAAR!
Levensgevaar door wegglijdende of
omkantelende machine!
– Garanderen dat er zich geen personen
ophouden in de gevarenzone.
B-720-0104

Machine voorzichtig van het transportvoertuig rijden.

Afb. 125
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Onderhoud – Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies
8.1 Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies
GEVAAR!
Levensgevaar door niet-bedrijfsveilige
machine!
– Het onderhoud van de machine mag alleen
worden uitgevoerd door gekwalificeerd en
geautoriseerd personeel.
– Veiligheidsvoorschriften bij onderhoudswerkzaamheden in acht nemen Ä Hoofdstuk 3.11
„Onderhoudswerkzaamheden” op pagina 41.

WAARSCHUWING!
Gezondheidsgevaar door bedrijfsstoffen!
– Veiligheids- en milieuvoorschriften in de
omgang met bedrijfsstoffen in acht nemen
Ä Hoofdstuk 3.4 „Omgang met bedrijfsstoffen”
op pagina 27.
Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.
Niet met hete onderdelen in aanraking komen.
Machine parkeren op een horizontale, vlakke en stevige ondergrond.
Onderhoudswerkzaamheden in principe alleen uitvoeren bij stilstaande motor.
Garanderen dat de motor tijdens de onderhoudswerkzaamheden
niet per ongeluk gestart kan worden.
Vóór alle onderhoudswerkzaamheden machine en motor grondig
reinigen.
Vóór werkzaamheden aan de hydrauliekleidingen deze eerst drukloos maken.
Bij werkzaamheden in de buurt van het knikscharnier de knikscharnierbeveiliging inleggen.
Geen gereedschappen of andere voorwerpen die schade zouden
kunnen veroorzaken, in of op de machine laten liggen.
Bedrijfsstoffen, filters, afdichtelementen en poetsdoeken na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden milieuvriendelijk verwerken.
Alle veiligheidsinrichtingen na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden weer aanbrengen.
Alle onderhoudskleppen en onderhoudsdeuren na uitvoering van
de onderhoudswerkzaamheden weer sluiten.
De aanduidingen rechts/links hebben altijd betrekking op de rijrichting.
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8.2 Voorbereidende / Afsluitende werkzaamheden
Bij bepaalde onderhoudswerkzaamheden zijn voorbereidende en
afsluitende werkzaamheden noodzakelijk.
Hiertoe behoren bijv. het openen en sluiten van onderhoudskleppen en onderhoudsdeuren en het beveiligen van bepaalde
componenten.
Na afsluiting van de werkzaamheden alle onderhoudskleppen en
onderhoudsdeuren weer sluiten, en alle componenten in de operationele toestand brengen.

8.2.1 Beschermkappen openen
1.

Sluitingen openen en beschermkappen naar achteren resp.
voren omklappen.
De beschermkappen zijn door een borgband
beschermd tegen per ongeluk omslaan en
kunnen niet helemaal worden omgeklapt.

B-720-0079

Afb. 126

8.2.2 Knikscharnierbeveiliging inleggen / loszetten
8.2.2.1

Knikscharnierbeveiliging inleggen
WAARSCHUWING!
Gevaar van gekneld raken door indraaien van
de machine!
– Bij lopende motor nooit in het knikscharnierbereik van de machine komen.
1.

Besturing in middelste stand brengen en machine stoppen.

2.

Motor afzetten en de contactsleutel eruit trekken.
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3.

Aanslagbout uittrekken en knikscharnierbeveiliging in het oog
zwenken.

4.

Aanslagbout weer laten arrêteren.

B-720-0080

Afb. 127
8.2.2.2

Knikscharnierbeveiliging loszetten
WAARSCHUWING!
Gevaar van gekneld raken door indraaien van
de machine!
– Bij lopende motor nooit in het knikscharnierbereik van de machine komen.
1.

Aanslagbout uittrekken en knikscharnierbeveiliging uit het
oog terugzwenken in de houder.

2.

Aanslagbout weer laten arrêteren.

B-720-0081

Afb. 128
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8.3 Bedrijfsstoffen
8.3.1 Motorolie
8.3.1.1

Oliekwaliteit
De volgende specificaties voor motorolie zijn toegelaten:
n Motorolie volgens API-classificatie CF, CF-4, CG-4, CH-4 und
CI-4
Wij raden aan om bij bedrijf met zwavelrijke brandstof een motorolie van de API-classificatie CF of beter te gebruiken, die een
totaal basisgetal van minstens 10 bezit.
Mengingen van motorolies vermijden.
In Noord-Amerika alleen asarme motorolies gebruiken.

8.3.1.2

Olieviscositeit
Omdat de viscositeit (taaivloeibaarheid) van motorolie met de temperatuur verandert is voor de keuze van de viscositeitsklasse
(SAE-klasse) de omgevingstemperatuur op de plaats van gebruik
van de motor maatgevend.
De temperatuuropgaven van de SAE-klasse hebben altijd betrekking op verse olie. In het rijbedrijf veroudert motorolie door roet- en
brandstofresten. Daardoor verslechteren, met name bij lage buitentemperaturen, de eigenschappen van de motorolie duidelijk.
Optimale bedrijfsomstandigheden bereikt u als u zich oriënteert
aan de volgende olieviscositeitstabel.

Omgevingstemperatuur

Olieviscositeit

hoger dan 25 °C (77 °F)

SAE 30
SAE 10W-30
SAE 15W-40

8.3.1.3

-10 °C tot 25 °C (14 °F tot
77 °F)

SAE 10W-30

lager dan - 10 °C (14 °F)

SAE 10W-30

SAE 15W-40

Olieverversingsintervallen
Als de olieverversingsintervallen niet binnen één jaar bereikt
worden, dan moet een motorolieverversing onafhankelijk van het
aantal bereikte bedrijfsuren minstens 1 x per jaar worden uitgevoerd.
Het olieverversingsinterval moet gehalveerd worden wanneer het
zwavelgehalte in de brandstof boven de 0,5 % ligt.
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8.3.2 Brandstof
8.3.2.1

Brandstofkwaliteit
Wij adviseren om een dieselbrandstof met een zwavelgehalte van
minder dan 0,1 % te gebruiken.
Als een dieselbrandstof met een hoog zwavelgehalte van 0,5 % tot
1,0 % wordt gebruikt, dan moeten de olieverversingsintervallen
gehalveerd worden.
Brandstoffen met een zwavelgehalte hoger dan 1,0 % zijn niet toegestaan.
Om nationale emissievoorschriften na te leven moeten de wettelijk
voorgeschreven brandstoffen worden gebruikt (bijv. zwavelgehalte).
Voor motoren die worden ingezet in gebieden waarin de voorschriften van de EPA gelden, is het gebruik van ultra-zwavelarme
dieselbrandstof dwingend voorgeschreven (ASTM D975 Grade-No.
1-D S15 en 2-D S15).
(EPA: United States Environmental Protection Agency (Amerikaanse instantie voor milieubescherming)
Het aanbevolen Cetan-kengetal ligt bij 45. Aan een Cetan-kencijfer
hoger dan 50 moet de voorkeur worden gegeven, met name bij
buitentemperaturen onder -20 °C (-4 °F) en bij bedrijf op meer dan
1500 m (4921 ft) boven de zeespiegel.
De volgende brandstofspecificaties zijn aanbevolen:
n EN 590
n ASTM D975 Grade-No. 1-D en 2-D

8.3.2.2

Winterbrandstof
Gebruik in de winter alleen winterdieselbrandstof, zodat er geen
verstoppingen door paraffineafscheidingen ontstaan.
Bij zeer lage temperaturen moet ook bij winterdieselbrandstof met
storende afscheidingen rekening worden gehouden.
Voor arktisch klimaat zijn dieselbrandstoffen tot -44 °C (-47 °F)
beschikbaar.
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Bijmengingen van petroleum en de toevoeging
van "vloeiverbeteraars" (brandstofadditieven)
zijn niet toegelaten.

8.3.2.3

Opslag
Sporen van zink, lood en koper kunnen al tot afzettingen in de
injectiemondstukken leiden, met name bij de moderne common-rail
injectiesystemen.
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Daarom zijn coatings van zink resp. lood in tankinstallaties en
brandstofleidingen niet toegelaten.
Ook materialen die koper bevatten (koperen leidingen, messing
delen) moeten worden vermeden, aangezien ze tot katalytische
reacties in de brandstof kunnen leiden met afzettingen in het injectiesysteem als gevolg.

8.3.3 Koelvloeistof
Gebruik altijd een mengsel van antivries en schoon, zacht water in
de verhouding van 1:1.
Bij zeer extreme temperaturen doet u met het oog op het antivriesmiddel navraag bij onze klantendienst resp. bij de klantendienst
van de motorfabrikant.
Er zijn verschillende soorten antivriesmiddelen. Voor deze motor
ethyleenglycol gebruiken.
Voordat er een met antivries vermengde koelvloeistof in wordt
gedaan, moet de koeler met schoon water worden doorgespoeld.
Dit proces twee- tot driemaal herhalen om het inwendige van de
koeler en het motorblok te reinigen.
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Verschillende en andere koelvloeistoffen en
additieven niet vermengen.
Mengen van de koelvloeistof:
n Een mengsel van 50 % antivries en 50 % mineraalarm, schoon
water bereiden.
n Om te mengen goed omroeren, dan in de koeler gieten.
n De procedure om water en antivries te mengen hangt af van
het merk van het antivriesmiddel (zie hiervoor de norm SAE
J1034 en ook de norm SAE J814c).
Antivries erbij doen:
n Als het koelvloeistofpeil door verdamping daalt, mag er alleen
schoon water in het koelsysteem worden gedaan.
n In het geval van een ondichtheid moet er antivries van hetzelfde merk en in dezelfde mengverhouding in worden gedaan.
Als het antivriesmiddel gemengd werd, geen koelerreinigingsmiddel gebruiken. Het antivriesmiddel bevat een tegen corrosie
beschermend middel. Als dit wordt vermengd met het reinigingsmiddel, kan zich slik vormen en het koelsysteem beschadigd
raken.

Antivriesconcentratie

Vriespunt

50 %

-37 °C (-35 °F)
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8.3.4 Olie voor opwekasbehuizing
Alleen motorolies volgens de volgende specificaties gebruiken:
n API CI-4 of hoogwaardiger
Mengingen van motorolies vermijden.
AANWIJZING!
Componenten kunnen beschadigd worden!
– Geen asarme motorolies gebruiken voor de
opwekasbehuizing.

8.3.5 Hydraulische olie
8.3.5.1

Hydraulische olie op basis van minerale olie
De hydraulische installatie werkt met hydraulische olie HV 46 (ISO)
met een kinematische viscositeit van 46 mm2/s bij 40 °C (104 °F)
en 8 mm2/s bij 100 °C (212 °F).
Gelieve voor het bijvullen resp. bij een olieverversing alleen
hydraulische olie, type HVLP volgens DIN 51524, deel 3 of hydraulische olie type HV volgens ISO 6743/4 te gebruiken.
De viscositeitsindex moet minstens 150 bedragen (opgaven van de
producent in acht nemen).

8.3.5.2

Biologisch afbreekbare hydraulische olie
De hydraulische installatie kan ook gevuld zijn met biologisch
afbreekbare olie op esterbasis.
Deze biologisch snel afbreekbare hydraulische olie
Panolin HLP Synth.46 of Plantohyd 46 S voldoet aan de eisen voor
een hydraulische olie op basis van minerale olie volgens
DIN 51524.
Bij met biologisch afbreekbare hydraulische olie gevulde hydraulische installaties altijd alleen dezelfde olie bijvullen en oliesoorten
niet mengen.
Neem bij omschakeling van hydraulische olie op basis van minerale olie op biologisch afbreekbare hydraulische olie op esterbasis
contact op met de smeertechnische dienst van de betreffende oliefabrikant resp. met onze klantendienst.
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AANWIJZING!
Gevaar van schade aan de hydraulische installatie!
– Na de omschakeling de hydraulische oliefilters
extra controleren op vervuiling.
– Regelmatige olieanalyses met het oog op het
gehalte water en minerale olie laten uitvoeren.
– Hydraulische oliefilter ten laatste om de 500
bedrijfsuren vernieuwen.
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8.4 Bedrijfsstoffentabel
Module

Bedrijfsstof
Zomer

Motorolie

Onderdeelnummer
Winter

Vulhoeveelheid
Let op de vulmarkering!

SAE 10W-40

DL 009 920 06

4,7 l

Specificatie: Ä Hoofdstuk 8.3.1 „Motorolie”
op pagina 111

20 l

(1.2 gal us)

In Noord-Amerika alleen asarme motorolies
gebruiken!
SAE 10W-30
SAE 15W-40
SAE 30
Brandstof

Diesel

Winterdiesel

24 l
(6 gal us)

Specificatie: Ä Hoofdstuk 8.3.2 „Brandstof”
op pagina 112
Koelvloeistof

Hydraulische installatie

Mengsel van water en antivries

DL 009 940 03

4,0 l

Specificatie: Ä Hoofdstuk 8.3.3 „Koelvloeistof” op pagina 113

20 l

(1.1 gal us)

Hydraulische olie (ISO), HVLP 46

DL 009 930 09

17 l

Specificatie: Ä Hoofdstuk 8.3.5.1 „Hydraulische olie op basis van minerale olie”
op pagina 114

20 l

(4.5 gal us)

of biologisch afbreekbare olie op esterbasis
Specificatie: Ä Hoofdstuk 8.3.5.2 „Biologisch
afbreekbare hydraulische olie” op pagina 114
Opwekasbehuizing
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Motorolie SAE 15W-40

2 x 1,7 l

Specificatie: Ä Hoofdstuk 8.3.4 „Olie voor
opwekasbehuizing” op pagina 114

(0.5 gal us)
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8.5 Inrijvoorschrift
8.5.1 Algemeen
Bij de ingebruikname van nieuwe machines resp. bij gereviseerde
motoren moeten de volgende onderhoudswerkzaamheden worden
uitgevoerd.
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Tot ca. 250 bedrijfsuren motoroliepeil tweemaal
per dag controleren.
Al naargelang de belasting van de motor daalt het
olieverbruik na ca. 100 tot 250 bedrijfsuren naar de
normale hoeveelheid.

8.5.2 Na 50 bedrijfsuren
1.

Motorolie en oliefilterpatroon vervangen Ä Hoofdstuk 8.8.1
„Motorolie en oliefilterpatroon vervangen” op pagina 123.

2.

Motor op dichtheid controleren.

3.

Schroefverbindingen aan aanzuig- en uitlaatpijp, oliecarter en
motorbevestiging aandraaien.

4.

Schroefverbindingen aan de machine aandraaien.

5.

Centrale schroef van de aandrijfnaven controleren, evt. aandraaien Ä Hoofdstuk 8.13.4 „Centrale schroef van de aandrijfnaven controleren” op pagina 147.

1.

Motorolie en oliefilterpatroon vervangen Ä Hoofdstuk 8.8.1
„Motorolie en oliefilterpatroon vervangen” op pagina 123.

2.

Centrale schroef van de aandrijfnaven controleren, evt. aandraaien Ä Hoofdstuk 8.13.4 „Centrale schroef van de aandrijfnaven controleren” op pagina 147.

8.5.3 Na 250 bedrijfsuren
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8.6 Onderhoudstabel
Nr.

Onderhoudswerk

Pagina
Wekelijks

8.7.1

Luchtfilter onderhouden

119

8.7.2

Waterafscheider controleren, reinigen

122

Om de 250 bedrijfsuren / Jaarlijks
8.8.1

Motorolie en oliefilterpatroon vervangen

123

8.8.2

V-riem controleren, spannen

124

8.8.3

Luchtfilter vernieuwen

125

8.8.4

Luchtaanzuigleidingen controleren

126

8.8.5

Huis van de opwekas, olie verversen

127

8.8.6

Brandstoffilter vernieuwen, brandstofsysteem ontluchten

129

8.8.7

Brandstoftank slik aflaten

132

8.8.8

Brandstofslangleidingen en slangklemmen controleren

132

8.8.9

Accu onderhouden, hoofduitschakeling controleren

133

Om de 500 bedrijfsuren
8.9.1

V-riem vernieuwen

135

Om de 1000 bedrijfsuren
8.10.1

Klepspeling regelen

136

Om de 2000 bedrijfsuren
8.11.1

Hydraulische olie verversen en filter vervangen

139

8.11.2

Koelvloeistof vervangen

141

8.11.3

Slangleidingen vernieuwen

143

8.11.4

Inspuitkleppen controleren

143

Om de 3000 bedrijfsuren
8.12.1

Brandstofinjectiepomp controleren

144

Indien nodig
8.13.1

Afstrijkers controleren, instellen

145

8.13.2

Koelermodule reinigen

145

8.13.3

Machine reinigen

146

8.13.4

Centrale schroef van de aandrijfnaven controleren

147

8.13.5

Bandageaandrijving / Bandages reinigen

148

8.13.6

Maatregelen bij langere stillegging van de machine

150
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8.7 Wekelijks
8.7.1 Luchtfilter onderhouden
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– De motor nooit starten bij gedemonteerd luchtfilter.
– Het luchtfilter kan indien nodig maximaal zes
keer gereinigd worden.
– Bij roethoudende neerslag op het luchtfilter is
een reiniging niet zinvol.
– Voor het reinigen in geen geval benzine of hete
vloeistoffen gebruiken.
– Na de reiniging moet het luchtfilter met een
handlamp op beschadiging worden onderzocht.
– Beschadigd luchtfilter in geen geval verder
gebruiken. In geval van twijfel een nieuw luchtfilter inzetten.

B-SYM-1074

Afb. 129

Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n

Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Veiligheidsbril

1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Motor laten afkoelen.

3.

Onderhoudsindicatie bij luchtfilter controleren.

Onderhoudsindicatie controleren
Als de gele zuiger de rode zone (1) heeft bereikt, luchtfilter
onderhouden.

1

B-720-0097

Afb. 130
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Luchtfilter onderhouden
4.

Springbeugel losmaken en deksel verwijderen.

5.

Deksel en stofafvoerklep reinigen.

6.

Luchtfilter met lichte draaibewegingen eruit trekken.

7.

Filterhuis en afdichtvlakken grondig reinigen.

8.

Uitlaatbuis in filterhuis grondig van binnen reinigen.

Afb. 131

VOORZICHTIG!
Gevaar van oogletsel door rondvliegende deeltjes!
– Draag een persoonlijke beschermende uitrusting (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).

Afb. 132
9.

Luchtfilter met droge perslucht (max. 2,1 bar (30 psi)) door
het pistool op en neer te bewegen zolang van binnen naar
buiten uitblazen, tot er geen stofontwikkeling meer optreedt.

10.

Luchtfilter met een handlamp onderzoeken op scheuren en
gaten in de papierbalg.

11.

Bij beschadiging het luchtfilter vernieuwen.

Afb. 133

Afb. 134
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12.

Luchtfilter voorzichtig in het huis zetten.
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– De stofafvoerklep verticaal naar beneden
zetten.
– Op juiste arrêtering van de dekselafsluitingen
letten.

13.

Deksel weer aanbrengen.

14.

Na afloop van het onderhoud op de knop (1) op de onderhoudsindicatie drukken.

Afb. 135
Onderhoudsindicatie resetten

1

ð De onderhoudsindicatie wordt gereset.

B-720-0098

Afb. 136

D.ONE
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8.7.2 Waterafscheider controleren, reinigen
De onderhoudsintervallen van de waterafscheider
zijn afhankelijk van het watergehalte in de brandstof en kunnen daarom niet globaal worden vastgelegd.

B-SYM-1075

Daarom na ingebruikname van de motor eerst
dagelijks controleren of er sporen van water en vuil
herkenbaar zijn.

Afb. 137

Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen

B-720-0082

1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Ontluchtingsschroef enkele omwentelingen losdraaien.

3.

Aftapplug losdraaien en vloeistof aflaten tot zuivere dieselbrandstof uittreedt.

4.

Uitlopende vloeistoffen opvangen.

5.

Aftapplug weer vastdraaien. Op dichtheid letten, evt. afdichtring vervangen.

6.

Brandstofsysteem ontluchten Ä Hoofdstuk 8.8.6.2 „Brandstofsysteem ontluchten” op pagina 131.

7.

Ontluchtingsschroef weer vastdraaien. Op dichtheid letten,
evt. afdichtring vervangen.

8.

Opgevangen vloeistof milieuvriendelijk verwerken.

Afb. 138
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8.8 Om de 250 bedrijfsuren / Jaarlijks
8.8.1 Motorolie en oliefilterpatroon vervangen
Onderhoudswerkzaamheden ten laatste na één
jaar uitvoeren.

AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Olieverversing alleen uitvoeren bij bedrijfswarme motor.
– Alleen olie met toegelaten specificatie
gebruiken Ä Hoofdstuk 8.3.1 „Motorolie”
op pagina 111.
– Vulhoeveelheid: Ä Hoofdstuk 8.4 „Bedrijfsstoffentabel” op pagina 116
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door hete onderdelen!
– Persoonlijke beschermende uitrusting
dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
– Aanraking met hete componenten vermijden.
B-720-0044

Aftapplug eruit schroeven en uitlopende olie opvangen.

Afb. 139

3.

Aftapplug weer vastschroeven.

4.

Buitenkant van de oliefilterpatroon grondig reinigen.

5.

Oliefilterpatroon met een geschikte bandsleutel eraf
schroeven.

6.

Dichtvlak van de filterdrager reinigen van eventueel vuil.

7.

Rubber afdichting van de nieuwe oliefilterpatroon licht inoliën.

8.

Oliefilterpatroon erop schroeven en handvast aandraaien.

B-720-0091

Afb. 140

D.ONE
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9.

Omgeving van de vulopening en oliepeilstok reinigen.

10.

Deksel afschroeven en nieuwe motorolie erin gieten.

11.

Deksel sluiten.

12.

Na kort proefdraaien het oliepeil controleren aan de oliepeilstok, evt, olie bijvullen tot aan de "MAX"-markering.

13.

Dichtheid van oliefilterpatroon en aftapplug controleren.

14.

Olie en filter milieuvriendelijk verwerken.

B-720-0083

Afb. 141

8.8.2 V-riem controleren, spannen
8.8.2.1

V-riem controleren
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Motor laten afkoelen.

3.

Zichtcontrole van de V-riem over de hele omtrek op beschadiging en scheuren.

4.

Vervang beschadigde of gescheurde V-riemen Ä Hoofdstuk
8.9.1 „V-riem vernieuwen” op pagina 135.

5.

Door duimdruk controleren of de V-riem tussen de V-riemschijven ca. 7 tot 9 mm (0.28 tot 0.35 in) kan worden ingedrukt, evt. naspannen.

Afb. 142
8.8.2.2

V-riem spannen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkhandschoenen
1.

Spanschroef (1) en schroef (2) aan de generator losdraaien.

2.

Generator met een hefboom naar buiten drukken, tot de
juiste spanning van de V-riem bereikt is.

3.

Spanschroef (1) en schroef (2) weer vastdraaien.

Afb. 143
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8.8.3 Luchtfilter vernieuwen
Onderhoudswerkzaamheden ten laatste na één
jaar uitvoeren.
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Springbeugel losmaken en deksel verwijderen.

3.

Deksel en stofafvoerklep reinigen.

4.

Luchtfilter met lichte draaibewegingen eruit trekken en vernieuwen.

5.

Filterhuis en afdichtvlakken grondig reinigen.

6.

Uitlaatbuis in filterhuis grondig van binnen reinigen.

7.

Nieuw luchtfilter voorzichtig in de behuizing zetten.

Afb. 144

Afb. 145

AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– De stofafvoerklep verticaal naar beneden
zetten.
– Op juiste arrêtering van de dekselafsluitingen
letten.
8.

Deksel weer aanbrengen.

Afb. 146

D.ONE
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9.

1

Knop (1) op de onderhoudsindicatie indrukken.
ð De onderhoudsindicatie wordt gereset.

B-720-0098

Afb. 147

8.8.4 Luchtaanzuigleidingen controleren
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Motor laten afkoelen.

3.

Alle luchtaanzuigleidingen en slangklemmen controleren op
toestand en vast zitten.

4.

Evt. beschadigde luchtaanzuigleidingen of slangklemmen
vernieuwen.

B-720-0099

Afb. 148
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8.8.5 Huis van de opwekas, olie verversen
Het optillen van lasten mag alleen worden uitgevoerd door een
deskundige/bevoegde persoon.
Beschadigde of maar gedeeltelijk functionerende aanslagpunten
niet gebruiken.
Alleen hefwerktuigen en aanslagmiddelen met voldoende draagkracht voor het te laden gewicht gebruiken.
Altijd geschikte aanslagmiddelen aan de aanslagpunten gebruiken.
Aanslagmiddelen alleen gebruiken in de voorgeschreven belastingsrichting.
Aanslagmiddelen mogen niet door machinedelen beschadigd
worden.
Bij het optillen erop letten dat de last niet ongecontroleerd gaat
bewegen. Indien vereist de last onder controle houden met behulp
van leikabels.
Onderhoudswerkzaamheden ten laatste na één
jaar uitvoeren.

AANWIJZING!
Componenten kunnen beschadigd worden!
– Olie alleen verversen in bedrijfswarme toestand.
– Alleen olie met toegelaten specificatie
gebruiken Ä Hoofdstuk 8.3.4 „Olie voor opwekasbehuizing” op pagina 114.
– Vulhoeveelheid: Ä Hoofdstuk 8.4 „Bedrijfsstoffentabel” op pagina 116
– Geen asarme motorolies gebruiken voor de
opwekasbehuizing.
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Knikscharnierbeveiliging inleggen Ä Hoofdstuk 8.2.2.1 „Knikscharnierbeveiliging inleggen” op pagina 109.

D.ONE
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3.

Aanslagmiddelen aanbrengen aan sjorpunt voor.

4.

Machine voor iets optillen en voorste bandage veilig onderstutten.

5.

Achterste bandage met een keg beveiligen.

710 mm
28 in
B-720-0045

Afb. 149
6.
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door hete onderdelen!
– Persoonlijke beschermende uitrusting
dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
– Aanraking met hete componenten vermijden.

1

2

OIL
B-720-0047

Beluchtingsschroef (1) en aftapschroef (2) aan de voorste
bandage reinigen en eruit schroeven.

Afb. 150
7.

Alle olie aflaten en opvangen.

8.

Machine laten zakken en aanslagmiddelen aan sjorpunt
achter aanbrengen.

9.

Machine achter optillen en achterste bandage veilig onderstutten.

10.

Voorste bandage met een keg beveiligen.

11.

Door de aflaatopening olie de voorste bandage vullen met
olie.

12.

Beluchtingsschroef (1) en aftapschroef (2) weer vastschroeven.

710 mm
28 in
B-720-0046

Afb. 151

1

2
B-720-0050

Afb. 152
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13.
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door hete onderdelen!
– Persoonlijke beschermende uitrusting
dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
– Aanraking met hete componenten vermijden.

1

2

OIL
B-720-0049

Beluchtingsschroef (1) en aftapschroef (2) aan de achterste
bandage reinigen en eruit schroeven.

Afb. 153

1

14.

Alle olie aflaten en opvangen.

15.

Machine opnieuw voor optillen, voorste bandage veilig onderstutten en achterste bandage met een keg beveiligen.

16.

Door de aflaatopening de achterste bandage vullen met olie.

17.

Beluchtingsschroef (1) en aftapschroef (2) weer vastschroeven.

18.

Machine laten zakken.

19.

Olie milieuvriendelijk verwerken.

2
B-720-0048

Afb. 154

8.8.6 Brandstoffilter vernieuwen, brandstofsysteem ontluchten
8.8.6.1

Brandstoffilter vernieuwen
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Op zuiverheid letten! Omgeving van het brandstoffilter eerst zorgvuldig reinigen.
– In het brandstofsysteem binnengedrongen
lucht leidt tot onregelmatig draaien van de
motor, een vermindering van het vermogen, tot
stilstand van de motor en maakt een start
onmogelijk.

D.ONE
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Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen

1

1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Schroeven en ringen (2) eruit schroeven.

3.

Centrale elektronica (1) openklappen.

4.

Slangklemmen (1) aan het brandstofvoorfilter (2) losmaken.

5.

Brandstofleidingen van het brandstofvoorfilter aftrekken.

6.

Nieuw brandstofvoorfilter monteren met inachtneming van de
doorstroomrichting (pijl).

7.

Brandstofleidingen met slangklemmen weer monteren.

8.

Centrale elektronica dichtklappen en vastschroeven.

9.

Brandstoffilter met een geschikte bandsleutel losdraaien en
eraf schroeven.

10.

Dichtvlak van de filterdrager reinigen van eventueel vuil.

2
2
B-720-0052

Afb. 155

1

2

B-720-0054

Afb. 156

11.
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Om het binnendringen van vuil aan de
zuivere zijde te vermijden, filters nooit
van tevoren vullen.

B-720-0084

Afb. 157

130

Rubber afdichting van het nieuwe brandstoffilter licht inoliën.
12.

Nieuw filterpatroon met de hand eraan schroeven tot de dichting vastzit, dan handvast aandraaien.

13.

Brandstof en brandstoffilter milieuvriendelijk verwerken.

14.

Brandstofsysteem ontluchten Ä Hoofdstuk 8.8.6.2 „Brandstofsysteem ontluchten” op pagina 131.
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8.8.6.2

Brandstofsysteem ontluchten
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Ontluchtingsschroef aan brandstoffilter 2 tot 3 schroefdraadgangen losdraaien.

2.

Handhefboom (1) aan de brandstofpomp zo lang activeren,
tot uit de losgedraaide ontluchtingsschroef brandstof stroomt
zonder bellen.

3.

Uitlopende brandstof opvangen.

4.

Ontluchtingsschroef vastdraaien.

5.

Motor starten en 5 minuten stationair laten lopen.

6.

Dichtheid van de brandstoffilters controleren.

7.

Opgevangen brandstof milieuvriendelijk verwerken.

Afb. 158

1

B-720-0105

Afb. 159

D.ONE
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8.8.7 Brandstoftank slik aflaten
Het vulniveau van de brandstoftank mag voor het
aflaten max. 5,0 l (1.3 gal us) bedragen.
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Omgeving van de vulopening reinigen en deksel eraf
schroeven.

3.

Aftapschroef eruit schroeven en ca. 5,0 l (1.3 gal us) brandstof aflaten.

4.

Uitlopende brandstof opvangen.

5.

Aftapschroef weer vastdraaien.

6.

Brandstoftank vullen met schone brandstof.

7.

Opgevangen brandstof milieuvriendelijk verwerken.

B-720-0086

Afb. 160

8.8.8 Brandstofslangleidingen en slangklemmen controleren
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Motor laten afkoelen.

3.

Toestand, dichtheid en goede bevestiging van alle brandstofslangleidingen en slangklemmen controleren.

4.

Als er een beschadiging aan brandstofslangleidingen of
slangklemmen wordt vastgesteld, dan moeten de betreffende
delen onmiddellijk door geautoriseerd service-personeel
gerepareerd of vervangen worden.
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Na alle werkzaamheden aan het brandstofsysteem moet dit ontlucht worden.
Maak dan een proefrit en controleer
daarbij de dichtheid.

132
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8.8.9 Accu onderhouden, hoofduitschakeling controleren
8.8.9.1

Accu onderhouden
Ook onderhoudsvrije accu’s moeten verzorgd
worden. Onderhoudsvrij betekent slechts dat een
controle van het vloeistofpeil niet nodig is.
Elke accu heeft een zelfontlading, die bij gebrek
aan controle beschadiging van de accu door diepe
ontlading tot gevolg heeft.
Te ver ontladen accu’s (accu’s met sulfaatvorming
op de platen) vallen niet onder de garantie!
Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n

1
4
3

2

B-720-0055

Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Veiligheidsbril

1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Accu demonteren en accuruimte reinigen.

3.

Accu aan de buitenkant reinigen.

4.

Accupolen en klemmen reinigen en invetten met poolvet
(vaseline).

5.

Accu monteren en accubevestiging controleren.

6.

Toestand van de trillingsdempende matten controleren, evt.
vernieuwen.

7.

Bij niet-onderhoudsvrije accu's zuurstand controleren, evt.
met gedestilleerd water tot aan de vulstandsmarkering vullen.

Afb. 161
1
2
3
4

Klem
Accu
Accubevestiging
Trillingsdempende mat

D.ONE
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8.8.9.2

Hoofduitschakeling van de accu controleren
1.

Accuhoofdschakelaar tegen de klok in draaien en eraf
trekken resp. afsluiten (speciale uitrusting).

2.

Door de ontsteking in te schakelen controleren of de accu
werd geïsoleerd van de elektrische installatie van de
machine.

B-924-0031

Afb. 162

134

D.ONE

Onderhoud – Om de 500 bedrijfsuren
8.9 Om de 500 bedrijfsuren
8.9.1 V-riem vernieuwen
Onderhoudswerkzaamheden ten laatste na twee
jaar uitvoeren.
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen

1

2

1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Motor laten afkoelen.

3.

Spanschroef (1) en schroef (2) aan de generator losdraaien.

4.

Generator naar binnen drukken, V-riem ontspannen en verwijderen.

5.

Nieuwe V-riem erop leggen.

6.

V-riem spannen op de opgegeven waarde Ä Hoofdstuk 8.8.2
„V-riem controleren, spannen” op pagina 124.

7.

Spanschroef en schroef weer vastdraaien.

B-880-0058

Afb. 163
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8.10
8.10.1

Om de 1000 bedrijfsuren
Klepspeling regelen
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
Wij raden aan om deze handeling alleen door
geschoold personeel resp. onze klantendienst te
laten uitvoeren.
–

Laat de motor voor de controle van de klepspeling ten minste 30 minuten afkoelen. De motorolietemperatuur moet onder 80 °C (176 °F)
liggen.

Klepspeling
inlaat- / uitlaatklep

0,15 mm tot 0,19 mm
(0.006 in tot 0.007 in)

Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Motor laten afkoelen.

3.

Klepdeksel demonteren.

Voorbereidende werkzaamheden

B-720-0107

Afb. 164
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Klepspeling controleren
4.

Krukas met de V-riem zo ver draaien dat bij cilinder 1 beide
kleppen op overlapping staan.
Cilinder 1 zit aan de kant van de ventilator.

5.

Klepspeling controleren aan de zwart gekenmerkte kleppen,
evt. regelen.
ð De voelermaat moet met lichte weerstand erdoor kunnen
worden geschoven.

Afb. 165
IN Inlaatklep
EX Uitlaatklep

6.

Krukas met de V-riem één omwenteling (360 °) verder
draaien.

7.

Klepspeling met een voelermaat controleren aan de zwart
gekenmerkte kleppen, evt. regelen.
ð De voelermaat moet met lichte weerstand erdoor kunnen
worden geschoven.

Afb. 166
IN Inlaatklep
EX Uitlaatklep
Klepspeling regelen
8.

Contramoer aan de klephefboom losdraaien.

9.

Klepspeling regelen met de instelschroef.

10.

Contramoer vastdraaien.

B-720-0108

Afb. 167
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Afsluitende werkzaamheden
11.

Klepdeksel met een nieuwe afdichting monteren.

12.

Na kort proefdraaien dichtheid van het klepdeksel controleren.

B-720-0107

Afb. 168

138
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8.11
8.11.1

Om de 2000 bedrijfsuren
Hydraulische olie verversen en filter vervangen
Onderhoudswerkzaamheden ten laatste na twee
jaar uitvoeren.
Hydraulische olie en filter ook na grotere reparaties aan de hydraulische installatie vervangen.
Bij elke verversing van hydraulische olie het hydraulische oliefilter
vernieuwen.
Bij afgelaten hydraulische olie de motor in geen geval starten.
Voor het reinigen geen reinigingsmiddel gebruiken.
Om te reinigen alleen niet-pluizende poetsdoeken gebruiken.
Neem bij omschakeling van hydraulische olie op basis van minerale olie op biologisch afbreekbare hydraulische olie op esterbasis
contact op met de smeertechnische dienst van de betreffende oliefabrikant resp. met onze klantendienst.
AANWIJZING!
Gevaar van beschadiging!
– Olieverversing uitvoeren bij warme hydrauliekolie.
– Alleen hydraulische olie met toegelaten specificatie gebruiken Ä Hoofdstuk 8.3.5 „Hydraulische olie” op pagina 114.
– Vulhoeveelheid: Ä Hoofdstuk 8.4 „Bedrijfsstoffentabel” op pagina 116.

Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.
WAARSCHUWING!
Verbrandingsgevaar door hete onderdelen!
– Persoonlijke beschermende uitrusting
dragen (werkhandschoenen, beschermende werkkleding).
– Aanraking met hete componenten vermijden.
B-720-0060

Afb. 169

Aftapstop eraf schroeven.
3.

Alle hydraulische olie aflaten en opvangen.

4.

Aftapstop weer aanschroeven.
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1

5.

Omgeving van de hydrauliekolietank, van het vuldeksel (1)
en van het beluchtingsfilter (2) reinigen.

6.

Deksel eraf schroeven en met filterelement verwijderen.

7.
Wij raden om voor het vullen ons vul- en filteraggregaat met fijnfilter te gebruiken. Daardoor wordt de hydrauliekolie heel fijn gefilterd, de levensduur van het
hydrauliekoliefilter verlengd en het hydraulisch systeem beschermd.

2
B-720-0058

Afb. 170

Nieuwe hydraulische olie erin gieten.
8.

Hydraulic Oil

Oliepeil aan het kijkglas controleren.
ð Gewenste waarde: ca. 3 cm (1.2 in) onder de bovenste
rand van het kijkglas

B-720-0061

Afb. 171
9.

Nieuw filterelement (2) en nieuwe ronde afdichtringen (1) erin
zetten.

10.

Deksel (1) erop schroeven.

11.

Beluchtingsfilter (2) vernieuwen.

12.

Na proefdraaien de dichtheid van de filters controleren.

13.

Hydraulische olie en filter milieuvriendelijk verwerken.

1

2
B-720-0087

Afb. 172

1

2
B-720-0058

Afb. 173
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8.11.2

Koelvloeistof vervangen
Onderhoudswerkzaamheden ten laatste na twee
jaar uitvoeren.
Motor absoluut niet bij afgetapte koelvloeistof starten.
Als er olie in de koelvloeistof zit of bij opvallende troebeling door
corrosieresiduen of andere zwevende stoffen moet de koelvloeistof
afgetapt en het hele koelsysteem schoongemaakt worden.
Olie kan de in het koelsysteem gebruikte dichtingsmaterialen
beschadigen.
Als er olie in de koelvloeistof zit moet bovendien een reinigingsmiddel worden toegevoegd om de achterblijfselen in het systeem
in hun geheel te verwijderen. Opgaven van de fabrikant in acht
nemen! Vraag in geval van twijfel na bij onze klantendienst of de
motorfabrikant.
Bij het vervangen van koelvloeistof zonder aanduidingen van verontreiniging is het niet nodig het koelsysteem schoon te maken.
AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Alleen koelvloeistof met toegelaten specificatie
gebruiken Ä Hoofdstuk 8.3.3 „Koelvloeistof”
op pagina 113.
– Verschillende en andere koelvloeistoffen en
additieven niet vermengen.
– Vulhoeveelheid: Ä Hoofdstuk 8.4 „Bedrijfsstoffentabel” op pagina 116

Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n

Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Veiligheidsbril

1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Motor laten afkoelen.
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3.

Afsluitdeksel eraf schroeven.

4.

Aflaatkraan aan de motor openen.

5.

Slangklem (1) losmaken en slang (2) van de koeler
aftrekken.

6.

Koelvloeistof aflaten en opvangen.

7.

Aflaatkraan weer sluiten.

8.

Slang erop steken en slangklem vastdraaien.

9.

Koelvloeistof erin gieten tot aan de onderkant van de vulopening.

B-720-0062

Afb. 174

B-720-0106

Afb. 175

1

2
B-720-0113

Afb. 176

B-720-0059

Afb. 177

142

D.ONE

Onderhoud – Om de 2000 bedrijfsuren
10.

Koelvloeistofstand controleren bij het expansievat.
ð De koelvloeistofstand moet tussen de "MIN"- en "MAX"markering liggen.

11.

Indien nodig koelvloeistof tot de "MAX" markering bijvullen.

12.

Afsluitdeksel weer erop schroeven.

13.

Motor starten en op bedrijfstemperatuur brengen.

14.

Motor laten afkoelen en koelvloeistofstand opnieuw controleren, evt. bijvullen in het expansievat.

15.

Koelvloeistof milieuvriendelijk verwerken.

B-720-0109

Afb. 178

8.11.3

Slangleidingen vernieuwen
Deze werkzaamheid mag alleen worden uitgevoerd door
bevoegd servicepersoneel.

Onderhoudswerkzaamheden ten laatste na twee
jaar uitvoeren.

De volgende slangleidingen moeten worden vernieuwd:
n brandstofslangleidingen,
n luchtaanzuigleidingen.

8.11.4

Inspuitkleppen controleren
Deze werkzaamheid mag alleen worden uitgevoerd door
bevoegd servicepersoneel.
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8.12
8.12.1

Om de 3000 bedrijfsuren
Brandstofinjectiepomp controleren
Deze werkzaamheid mag alleen worden uitgevoerd door
bevoegd servicepersoneel.
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8.13
8.13.1

Indien nodig
Afstrijkers controleren, instellen
GEVAAR!
Levensgevaar door beweging van de machine!
– Nooit bij lopende motor voor of achter de bandages/wielen komen.
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Toestand van de acht afstrijkers (vier per bandage) controleren, evt. reinigen.

3.

Versleten afstrijkers vernieuwen.

4.

Afstand tussen afstrijkers en bandage controleren.

B-720-0088

Afb. 179

1

Gewenste waarde

ca. 5 mm (0.2 in)

5.

Evt. schroeven (1) losdraaien en de afstand gelijkmatig
instellen.

6.

Schroeven vastdraaien.

B-720-0064

Afb. 180

8.13.2

Koelermodule reinigen
AANWIJZING!
Componenten kunnen beschadigd worden!
– Koelribben niet vervormen of beschadigen.
– Niet met hoge druk reinigen.
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Motor laten afkoelen.
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Reinigen met perslucht

Veiligheidsuitrusting: n Werkhandschoenen
n Veiligheidsbril
VOORZICHTIG!
Gevaar van oogletsel door rondvliegende deeltjes!
– Draag een persoonlijke beschermende uitrusting (werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).
1.

Koeler eerst vanaf de binnenkant van de motorruimte uitblazen met perslucht.

2.

Koeler van de buitenkant uitblazen met perslucht.

LUFT
AIR
B-720-0089

Afb. 181
Reinigen met koudreiniger
AANWIJZING!
Elektrische componenten kunnen door het binnendringen van water beschadigd worden!
– Elektrische uitrusting zoals generator, regelaar
en starter afdekken tegen directe waterstraal.

8.13.3

1.

Motor en koeler insproeien met een geschikt reinigingsmiddel
en na een voldoende "inweektijd" schoonspuiten met een
koude waterstraal.

2.

Motor korte tijd laten warmlopen om roestvorming te voorkomen.

Machine reinigen
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
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1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Motor minstens 30 minuten laten afkoelen.
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3.

WATER
AQUA

AANWIJZING!
Componenten kunnen door binnendringen van water worden beschadigd!
– Waterstraal niet rechtstreeks in de koelluchtopeningen, in het luchtfilter, de gasuitlaat of elektrische installatiedelen
houden.
Machine buiten reinigen met een waterstraal.

B-720-0145

4.

Afb. 182

8.13.4

Motor korte tijd warm laten lopen om roestvorming te vermijden.

Centrale schroef van de aandrijfnaven controleren
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen

900 Nm

1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Draaimoment van de centrale schroef aan alle vier de aandrijfnaven controleren.
Gewenste waarde

900 Nm (664 ft·lbf)

B-720-0051

Afb. 183
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8.13.5

Bandageaandrijving / Bandages reinigen
De vervuiling van de bandageaandrijvingen en
bandages is afhankelijk van de inzetvoorwaarden
van de machine, evt. vaker reinigen.
Onderhoudswerk echter ten laatste na één jaar uitvoeren.
Veiligheidsinstructies voor het optillen van de machine in acht
nemen Ä Hoofdstuk 3 „Voor uw veiligheid” op pagina 19.
Geschikt hefwerktuig voor het gewicht van de bandages gebruiken:
elk ca. 102 kg (225 lbs).
Onderhoudswerk telkens na elkaar aan de afzonderlijke bandages
uitvoeren.
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
Voorwaarden:
n Voldoende plaats om te monteren en demonteren.
n Machine op vlakke en stabiele ondergrond.
n Indien vereist een tweede persoon voor de demontage.
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Knikscharnierbeveiliging inleggen Ä Hoofdstuk 8.2.2.1 „Knikscharnierbeveiliging inleggen” op pagina 109.

3.

Evt. bandageverbreding demonteren Ä Hoofdstuk 9
„Inrichten / Ombouwen” op pagina 153 en grondig reinigen.

4.

Aanslagmiddelen aanbrengen aan het vastsjorpunt voor
resp. achter.

5.

Machine optillen en veilig ondersteunen.

B-720-0140

Afb. 184
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6.

Bevestigingsschroeven eruit draaien en afstrijker eraf nemen.

7.

Bevestigingsschroeven reinigen, eruit draaien en bandage
eraf nemen.

8.

Bandage binnen en buiten grondig reinigen.

9.

Aandrijfhuis van de bandage grondig reinigen.

10.

Bevestigingsschroeven eruit draaien en spanring eraf
nemen.

11.

Afdichtring controleren op slijtage en beschadiging, evt. vernieuwen.

12.

Spanring met kleef- en dichtmiddel (bijv. onderdeelnummer:
DL 009 780 66) erin zetten en vastschroeven.

13.

Bevestigingsschroeven met een middelvast borgmiddel (bijv.
onderdeelnummer: DL 009 780 06) in de spanring zetten en
vastschroeven.

14.

Bandage vastschroeven.

B-720-0141

Afb. 185

B-720-0142

Afb. 186

B-720-0143

Afb. 187

B-720-0144

Afb. 188
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1

15.

Afstrijker aanzetten en bevestigingsschroeven (1) erin zetten.

16.

Afstand tussen afstrijker en bandage instellen.
Gewenste waarde

B-720-0064

Afb. 189

8.13.6
8.13.6.1

ca. 5 mm (0.2 in)

17.

Bevestigingsschroeven aan de afstrijker vastdraaien.

18.

Evt. bandageverbreding monteren Ä Hoofdstuk 9 „Inrichten /
Ombouwen” op pagina 153.

19.

Machine neerlaten.

20.

Onderhoudswerk na elkaar herhalen aan de andere drie bandages.

21.

Evt. afdichtringen milieuvriendelijk verwerken.

Maatregelen bij langere stillegging van de machine
Maatregelen vóór de stillegging
Als de machine voor langere tijd uit bedrijf wordt genomen, bijv. in
de winterperiode, dan moeten de volgende werkzaamheden
worden uitgevoerd:

150

1.

Machine grondig reinigen.

2.

Machine bij het stilleggen parkeren in een overdekte, droge,
goed geventileerde ruimte.

3.

De blanke zuigerstangen van alle hydraulische cilinders goed
invetten en zo ver mogelijk erin draaien.

4.

Alle hefboomscharnieren en lagerpunten die niet kunnen
worden gesmeerd bevochtigen met olie.

5.

Lackschade herstellen, blanke plaatsen grondig conserveren
met roestwerend middel.

6.

Waterafscheider reinigen.

7.

Brandstoftank vullen met diesel, om condenswatervorming in
de tank te vermijden.

8.

Motorolie verversen en oliefilter vervangen, als de olieverversing langer dan 300 bedrijfsuren geleden werd uitgevoerd
resp. de olie ouder is dan 12 maanden.

9.

Concentratie van het antivriesmiddel en koelvloeistofpeil controleren.

10.

Massaleidingen aan de accu´s isoleren (zelfontlading door
ruststroomverbruikers wordt daardoor vermeden).
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8.13.6.2

Accu onderhouden bij langere stilstandtijden van de machine.
WAARSCHUWING!
Verwondingsgevaar door exploderend gasmengsel!
– Bij het naladen van de accu de afsluitstoppen
verwijderen.
– Voor voldoende ventilatie zorgen.
– Roken en open vuur zijn verboden!
– Geen gereedschappen of andere metalen
voorwerpen op de accu leggen.
– Bij werkzaamheden aan de accu geen sieraden (horloges, kettingen enz.) dragen.
– Persoonlijke beschermende uitrusting dragen
(werkhandschoenen, beschermende werkkleding, veiligheidsbril).
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkhandschoenen
n Veiligheidsbril
1.

Alle verbruikers uitschakelen (bijv. ontsteking, licht).

2.

Rustspanning van de accu regelmatig (minstens 1x per
maand) meten.
ð Richtwaarden: 12,6 V = vol geladen; 12,3 V = 50% ontladen.

3.

Accu onmiddellijk bijladen bij een rustspanning van 12,25 V
of minder. Geen snellading uitvoeren.
ð De rustspanning van de accu ontstaat ca. 10 uur na de
laatste lading resp. één uur na de laatste ontlading.

8.13.6.3

4.

Alvorens de laadklemmen eraf te nemen de laadstroom
onderbreken.

5.

Na elk laadproces de accu één uur laten rusten vóór ingebruikname.

6.

Bij standtijden langer dan een maand de accu isoleren.
Regelmatige meting van de rustspanning niet vergeten.

Maatregelen vóór de herinbedrijfstelling
1.

Brandstoffilter vernieuwen.

2.

Luchtfilter vernieuwen.

3.

Motorolie verversen en oliefilter vervangen.

4.

Koelvloeistofpeil controleren.

5.

Laadtoestand van de accu´s controleren, evt. naladen. Vóór
en na het laden het vloeistofpeil in de accu´s controleren.

6.

Massaleidingen aansluiten aan de accu´s.

7.

Werking van de elektrische installatie controleren.
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8.

Kabels, slangen en leidingen controleren op scheuren en
dichtheid.

9.

Gebruiksduur van hydraulische slangen controleren en deze
indien nodig vernieuwen.

10.

Motor starten en gedurende 15 tot 30 minuten met stationair
toerental laten lopen.

11.

Bij lopende motor indicaties voor motoroliedruk en koelvloeistoftemperatuur observeren.

12.

Oliepeilen controleren.

13.

Werking van de elektrische installatie, besturing en remmen
controleren.

14.

Machine grondig reinigen.

D.ONE
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9.1 Bandageverbreding
9.1.1 Inleidende opmerkingen en veiligheidsinstructies
Voorwaarden voor het monteren en demonteren van de bandageverbreding:
n Voldoende ruimte voor monteren of demonteren
n Machine op een vlakke en stevige ondergrond
n Indien nodig een tweede persoon om de bandageverbreding
op te tillen

9.1.2 Bandageverbreding demonteren
Op gewicht van de bandageverbredingen letten:
ca. 28 kg (62 lbs) per stuk
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Bevestigingsschroeven (1) eraf draaien.

3.

Vulringen verwijderen.

4.

Bandageverbreding (2) eraf nemen.

5.

Ter bescherming van de schroefdraad bevestigingsschroeven (1) en vulringen weer monteren, aanhaalmoment:
572 Nm (422 ft·lbf).

1
2
B-720-0032

Afb. 190

572 Nm

1

B-720-0031

Afb. 191
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9.1.3 Bandageverbreding monteren
Veiligheidsuitrusting: n Beschermende werkkleding
n Werkschoenen
n Werkhandschoenen
1.

Bevestigingsschroeven (1) eraf schroeven en vulringen verwijderen.

2.

Bandageverbreding (2) met bevestigingsschroeven (1) en
vulringen weer monteren, aanhaalmoment:
572 Nm (422 ft·lbf).

1

B-720-0033

Afb. 192

572 Nm

1
2
B-720-0030

Afb. 193
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9.2 Active Zone System aanleren
Na de vervanging van componenten van het radiosysteem (bijv.
afstandsbediening, radio-ontvanger) of van het beschermveldsysteem (bijv. antenne voor of achter) moet het Active Zone System
nieuw worden aangeleerd.
Voorwaarden:
n Accuhoofdschakelaar ingeschakeld
n Noodstop-schakelaar ontgrendeld
1.

Beschermkap (1) eraf nemen en kabel (2) aansluiten aan de
afstandsbediening.

2.

Positie innemen in het beschermveld aan de machine.

1

ð Afstand: < 1,2 m (1.3 yd).

2
B-720-0029

Afb. 194
3.

Tuimelschakelaar bedrijfsmodus in stand "Links" zetten.

4.

Contactsleutel in stand "I" draaien.

B-720-0013

Afb. 195

B-720-0077

Afb. 196
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ð De laadcontrolelamp brandt.

B-SYM-0224

Afb. 197
De waarschuwingslamp motoroliedruk brandt.

B-SYM-0225

Afb. 198
De waarschuwingslamp Active Zone System brandt.

B-SYM-0226

Afb. 199
5.

Met de afstandsbediening het beschermveld verlaten.
ð Afstand: > 1,2 m (1.3 yd).

> 1,2 m
> 1.3 yd

B-720-0017

Afb. 200
De waarschuwingslamp Active Zone System dooft na ca.
2 seconden.
De machine is operationeel.
B-SYM-0226

Afb. 201
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Hulp bij storingen – Motor starten met accuverbindingskabels
10.1

Motor starten met accuverbindingskabels
AANWIJZING!
Bij verkeerde aansluiting ontstaat ernstige
schade aan de elektrische installatie!
– Machine alleen overbruggen met een 12V
hulpaccu.

12 V
B-ELE-0027

1.

Achterste beschermkap openen.

2.

Accuhoofdschakelaar inschakelen.

3.

Eerst de pluspool van de externe accu en de pluspool van de
startaccu verbinden met de eerste accuverbindingskabel.

4.

Daarna de tweede accuverbindingskabel eerst aan de minpool van de stroom leverende externe accu en dan aan de
minpool van de startaccu klemmen.

5.

Motor starten: Ä Hoofdstuk 6.2.4 „Motor starten”
op pagina 87.

6.

Na de start eerst de minpool en daarna de pluspool isoleren.

7.

Achterste beschermkap sluiten.

Afb. 202

160

D.ONE

Hulp bij storingen – Machine handmatig afzetten
10.2

Machine handmatig afzetten
Bij een storing aan de afstandsbediening kan de
motor handmatig worden uitgeschakeld.

AUTOMATIC

1.

Indien mogelijk de machine op een vlakke en stabiele ondergrond rijden.

2.

Om de machine te stoppen de rijhendel in stand "Midden"
brengen.

MAX

AANWIJZING!
Gevaar van motorschade!
– Motor niet uit het vollastbedrijf plotseling
afzetten, maar nog ca. twee minuten stationair
laten nalopen.

MIN

B-720-0024

Afb. 203
3.

Contactsleutel in stand "0" draaien en eruit trekken.

4.

Voorste beschermkap openen.

5.

Hendel aan de motor activeren en vasthouden.

B-720-0028

Afb. 204

ð De motor wordt afgezet.

B-720-0114

6.

Voorste beschermkap weer sluiten.

7.

Klep openen.

8.

Accuhoofdschakelaar tegen de klok in draaien en eraf
trekken resp. afsluiten (speciale uitrusting).

9.

Klep weer sluiten.

10.

Machine stilleggen en onze klantendienst op de hoogte
brengen.

11.

Machine pas na reparatie weer in bedrijf nemen.

Afb. 205
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10.3

Verlagen van het hydrauliekoliepeil
In het geval van een interne lekkage in de hydraulische installatie
zou de hydraulische olie zich kunnen verzamelen in het huis van
de rijaandrijving resp. van de opwekas:
n In het huis van de rijaandrijving mag zich normaal gezien geen
olie bevinden.
n Als hydraulische olie zich verzamelt in het huis van de
opwekas, dan wordt het oliepeil in het huis van de opwekas
duidelijk hoger.

Huis van de rijaandrijving controleren

Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n
1.

Machine op vlakke en horizontale ondergrond zo bewegen
dat de controlestop onder door de bandage door te bereiken
is.

2.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

3.

Poetsdoek onder de controlestop leggen en controlestop
eruit schroeven.
ð Normaal gezien mag er zich geen olie bevinden in het
huis van de rijaandrijving.

B-720-0092

Afb. 206

Huis van de opwekas, oliepeil controleren

4.

Indien er een grotere hoeveelheid olie uit de controleboring
treedt, informeer dan onze klantendienst.

5.

Controlestop weer erin schroeven.

6.

Evt. opgevangen olie milieuvriendelijk verwerken.

Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n

Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Veiligheidsbril

1.

Machine beveiligd neerzetten Ä Hoofdstuk 6.5 „Machine
beveiligd neerzetten” op pagina 96.

2.

Machine voor of achter 145 mm (5.7 in) optillen, veilig stutten
en met een keg beveiligen.

145 mm
5.7 in
B-720-0005

Afb. 207
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Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Veiligheidsbril
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Hulp bij storingen – Verlagen van het hydrauliekoliepeil

1

Opvangbak onder aftapplug (1) en beluchtingsstop (2)
zetten.

4.

Aftapplug en beluchtingsstop eruit schroeven, evt. uitlopende
olie opvangen.
ð Normaal gezien reikt het oliepeil tot aan de onderste rand
van het aftapgat.

2

B-720-0006

Afb. 208

3.

5.

Indien er een grotere hoeveelheid olie uit het aftapgat treedt,
informeer dan onze klantendienst.

6.

Aftapplug en beluchtingsstop weer vastschroeven.

7.

Machine laten zakken.

8.

Evt. opgevangen olie milieuvriendelijk verwerken.

D.ONE
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Hulp bij storingen – Bezetting van zekeringen
10.4

Bezetting van zekeringen

10.4.1

Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!
Verwondingsgevaar door brandende machine!
– Geen zekering met een hoger ampèregetal
dan aangegeven erin zetten resp. geen zekering overbruggen.

10.4.2

Zekeringbox

Afb. 209
Zekering

Stroomsterkte

Benaming

F119

20 A

Zekering motor

F103

10 A

Zekering potentiaal 15

F14

25 A

Zekering hefmagneet motoruitschakeling

F54

5A

Zekering kabelbesturing

F243

3A

Zekering TELEMATIC potentiaal 30

F67

25 A

Zekering besturing potentiaal 30

F48

30 A

Zekering voorgloeien

F275

5A

Zekering
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Hulp bij storingen – Bezetting van zekeringen
10.4.3

Hoofdzekering

B-720-0111

Afb. 210
Zekering

Stroomsterkte

Benaming

F00

80 A

Hoofdzekering

D.ONE
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Hulp bij storingen – Motorstoringen
10.5

Motorstoringen

Storing

Mogelijke oorzaak

Uitkomst

Motor slaat niet aan Brandstoftank leeg

Tanken, brandstofsysteem ontluchten

Brandstoffilter verstopt, in de winter door
paraffineafscheiding

Brandstoffilter vernieuwen, winterbrandstof gebruiken

Brandstofleidingen ondicht

Alle leidingaansluitingen op dichtheid
controleren, schroefverbindingen vastdraaien en brandstofsysteem ontluchten

Accu niet geladen of niet aangesloten

Aansluitklemmen aan de accu vastdraaien, leidingaansluitingen controleren

Starter defect

Door een vakman laten controleren

Noodstop-schakelaar vergrendeld

Noodstop-schakelaar ontgrendelen

Oververhitting bewegende delen door
gebrekkige smering

Motoroliepeil controleren, evt. corrigeren
Motoroliefilter controleren, evt. vernieuwen
Smeersysteem door een deskundige
laten controleren

Motor slaat niet
goed aan of draait
niet regelmatig bij
laag vermogen

Accuvermogen te laag, accuklemmen los Acculading controleren, aansluitklemmen
en geoxydeerd, waardoor de starter maar reinigen, vastdraaien en met zuurvrij vet
langzaam draait
insmeren
Brandstofvoeding te laag, verstoppingen
in het brandstofsysteem door paraffineafscheiding in de winter

Brandstoffilter vernieuwen
Alle leidingaansluitingen op dichtheid
controleren, schroefverbindingen vastdraaien en brandstofsysteem ontluchten
In de winter winterbrandstof gebruiken

Verkeerde SAE-viscositeitsklasse van de
motorolie

Motorolie verversen

Luchtfilter vervuild

Reinigen, evt. vernieuwen

Oververhitting bewegende delen door
gebrekkige smering

Motoroliepeil controleren, evt. corrigeren
Motoroliefilter controleren, evt. vernieuwen
Smeersysteem controleren

Uitlaat toont sterke
rookontwikkeling

Motor wordt te
heet, motor moet
meteen afgezet
worden!
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Motoroliepeil te hoog

Controleren, evt. aflaten

Onvoldoende brandstofkwaliteit

Voorgeschreven brandstof gebruiken

Luchtfilter vervuild

Reinigen, evt. vernieuwen

Injectieklep defect

Door een vakman laten controleren

Koelribben van de koeler sterk vervuild
(waarschuwingslamp koelvloeistoftemperatuur brandt)

Koelribben schoonmaken

Motoroliepeil te laag

Controleren, evt. bijvullen

D.ONE

Hulp bij storingen – Motorstoringen

Storing

Mogelijke oorzaak

Uitkomst

Koelvloeistofgebrek

Alle leidingen, slangen en motor controleren op toestand en dichtheid
Koelvloeistofstand controleren, evt. bijvullen
Geen koelerdichtmiddel voor de eliminering van lekkages gebruiken

Antivriesmiddelconcentratie te hoog

Koelvloeistof met voorgeschreven mengverhouding gebruiken

Luchtfilter vervuild

Reinigen, evt. vernieuwen

Thermostaat defect

Thermostaat controleren, evt. vervangen

Gecorrodeerde inwendige delen van de
koeler

Koeler reinigen, evt. vervangen

Koelluchttekort aan de koelluchtventilator

Luchtvoeding ontblokken

Ventilator, koeler of koelerafsluiting defect Door een vakman laten controleren
Motor heeft te
weinig motoroliedruk (waarschuwingslamp motoroliedruk brandt)

Motoroliepeil te laag

Controleren, evt. bijvullen

Smeersysteem ondicht

Smeersysteem door een deskundige
laten controleren

Laadcontrolelampje Toerental van de generator te laag
licht op tijdens het
bedrijf, waarschuwingszoemer weer- Generator of regelaar defect
klinkt

D.ONE

Riem generator, spanning controleren,
evt. riem vernieuwen
Door een vakman laten controleren
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Hulp bij storingen – Storingen afstandsbediening (kabelbedrijf)
10.6

Storingen afstandsbediening (kabelbedrijf)

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Motor slaat zonder
herkenbare reden
af

Noodstop-schakelaar geactiveerd of
defect

Noodstop-schakelaar uittrekken

Zekering F54, F67 of F103 gereageerd

Zekeringen controleren, evt. vernieuwen

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen
Door een vakman laten controleren

Tuimelschakelaar bedrijfsmodus defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Relais K11 defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Kabel defect

Kabel controleren op vastzitten
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Afstandsbediening defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Hellingsensor defect

Signaal van de hellingsensor controleren,
invoercode 1405
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Contactsleutel in
stand "I", indicatiemodule in bedrijf
maar geen motorstart mogelijk

Besturing defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Rijhendel of stuurhendel niet in neutrale
stand

Rijhendel of stuurhendel bewegen en in
neutrale stand zetten
Signaal van de rijhendel controleren,
invoercode 2500
Signaal van de stuurhendel controleren,
invoercode 2501

Zekering F119 gereageerd

Zekeringen controleren, evt. vernieuwen
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Accu niet geladen of defect

Acculading controleren, evt. laden
Defecte accu vervangen

Hellingsensor defect

Signaal van de hellingsensor controleren,
invoercode 1405
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Relais K39 defect

Signaal relaisaansturing controleren,
invoercode 5070
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen
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Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Kabel defect

Kabel controleren op vastzitten
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Geen functie na
motorstart

Afstandsbediening defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Besturing defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Startprocedure niet nageleefd, motor
vóór klinken van hoornsignaal gestart

Knop signaalhoorn drukken

Noodstop-schakelaar geactiveerd of
defect

Noodstop-schakelaar uittrekken

Afstandsbediening defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Kabel defect

Kabel controleren op vastzitten

Motor handmatig uitzetten en opnieuw
starten
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen
Besturing defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Indicatie "CTO" ver- Kabel defect
schijnt op indicatiemodule bij contactsleutel in stand "I"
Besturing defect
Motor bereikt niet
zijn maximale toerental

Kabel controleren op vastzitten
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen
Door een vakman laten controleren

Tuimelschakelaar motortoerental niet
geactiveerd of defect

Stand tuimelschakelaar controleren
Signaal tuimelschakelaar controleren,
invoercode 2505
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Zekering F14 gereageerd

Zekeringen controleren, evt. vernieuwen
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Relais K114 defect

Signaal relaisaansturing controleren,
invoercode 5050
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Besturing defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Kabel defect

Kabel controleren op vastzitten
Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

D.ONE
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Hulp bij storingen – Storingen afstandsbediening (radiobedrijf)
10.7

Storingen afstandsbediening (radiobedrijf)
Voorwaarde:
n Afstandsbediening werkt in kabelbedrijf zonder storingen
n Geen stalen kabels of metalen aangebouwde delen aan de
machine (storing van de radioverbinding)

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Machine reageert
niet

Antenne defect of verkeerde antenne
gemonteerd

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Ontvanger niet of verkeerd aangesloten

Steekverbinding van de ontvanger naar
de machine controleren

Ontvanger en draadloze afstandsbediening hebben verschillende systeemnummers

Systeemnummers controleren, afstandsbediening met hetzelfde systeemnummer
gebruiken

Accu leeg of defect

Accu laden, evt. vernieuwen

Afstand tussen machine en afstandsbediening is te groot

Afstand verkleinen

Tuimelschakelaar bedrijfsmodus defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Ontvanger of afstandsbediening defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Contactsleutel in
stand "I", indicatiemodule in bedrijf
maar geen motorstart mogelijk

Accu leeg of defect

Accu laden, evt. vernieuwen

Ontvanger of afstandsbediening defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Motor slaat zonder
herkenbare reden
af

Accu leeg of defect

Accu laden, evt. vernieuwen

Storing door andere radiosignalen

Directe omgeving controleren op andere
radiosignalen (bijv. luchthaven, bouwkraan), evt. machine in kabelbedrijf laten
werken

Antenne defect of verkeerde antenne
gemonteerd

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Afstand tussen machine en afstandsbediening is te groot

Afstand verkleinen

Tuimelschakelaar bedrijfsmodus defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Noodstop-schakelaar geactiveerd of
defect

Noodstop-schakelaar uittrekken

Ontvanger of afstandsbediening defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Kabelboom defect

Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen
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Door een vakman laten controleren, evt.
vervangen

Hulp bij storingen – Storingen Active Zone System
10.8

Storingen Active Zone System

Storing

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Geen rijbeweging,
stuurbewegingen
blijven mogelijk

Bediener bevindt zich met afstandsbedie- Beschermveld verlaten
ning in het beschermveld
Afstandsbediening of ontvanger vervangen en Active Zone System vervolgens niet aangeleerd

Active Zone System aanleren Ä Hoofdstuk 9.2 „Active Zone System aanleren”
op pagina 156

Antenne van het Active Zone System
Steekverbinding van de antennes controvoor resp. achter niet juist aangesloten of leren, evt. vernieuwen
defect
Afstand tussen machine en afstandsbediening is te groot

Afstand verkleinen

Besturing van het Active Zone System
niet juist aangesloten of defect

Steekverbinding van de besturing controleren, evt. vernieuwen

Draadloze afstandsbediening defect

Laten controleren door een vakman, evt.
vernieuwen

Kabelboom defect

Laten controleren door een vakman, evt.
vernieuwen

D.ONE
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Hulp bij storingen – Foutcode-indicatie
10.9

Foutcode-indicatie
Storingen worden in de vorm van foutcodes knipperend weergegeven op de indicatiemodule (1). Als er meerdere storingen tegelijkertijd optreden, dan worden deze na elkaar getoond als knippercode.

h

1

Als een foutcode verschijnt, foutcode uitlezen en storing door personeel dat door de exploitant geautoriseerd is, laten verhelpen.
Evt. onze klantendienst informeren.
Overzicht van de foutcodes Ä Hoofdstuk 12 „Aanhangsel”
op pagina 177.

B-720-0090

Afb. 211
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Hulp bij storingen – Invoercodes via de indicatie-eenheid invoeren
10.10 Invoercodes via de indicatie-eenheid invoeren
Om bedrijfstoestanden te zien te krijgen en voor de
foutdiagnose kunnen via de indicatiemodule codes
worden ingevoerd.
Invoeren van de codes is alleen bij uitgeschakelde
motor mogelijk.
Overzicht van de invoercodes Ä Hoofdstuk 12
„Aanhangsel” op pagina 177.
1.

Motor uitschakelen.

2.

Contactsleutel in stand "I" draaien.

3.

Functietoetsen F1 en F2 tegelijkertijd indrukken.

B-720-0077

Afb. 212

ð Weergave „0000” verschijnt. Het eerste cijfer knippert.

B-720-0093

Afb. 213
4.

Eerste cijfer van de invoercode instellen door op functietoets
F1 te drukken.

B-720-0094

Afb. 214

D.ONE
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Hulp bij storingen – Invoercodes via de indicatie-eenheid invoeren
5.

Functietoets F2 drukken en een cijfer verder gaan.

6.

De andere cijfers van de invoercode instellen.

7.

Invoer na instellen van het vierde cijfer door drukken op functietoets F2 beëindigen.

B-720-0095

Afb. 215

ð De gewenste functie wordt uitgevoerd.
Al naargelang de functie (bijv. ECOmodus in- of uitschakelen) moeten er nog
meer codes worden ingevoerd Ä Hoofdstuk 12 „Aanhangsel” op pagina 177.

B-720-0096

Afb. 216

174

8.

Om de invoerfunctie te beëindigen als invoercode „0000”
instellen of contactsleutel in stand "0" draaien.
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Verwerking

11

Verwerking
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Verwerking – Machine definitief stilleggen
11.1

Machine definitief stilleggen
Na de gebruiksduur van de machine moeten de afzonderlijke componenten van de machine zoals voorgeschreven worden verwerkt.
Nationale voorschriften in acht nemen!
De volgende werkzaamheden uitvoeren en de machine door een
van overheidswege erkend recyclebedrijf laten demonteren.
WAARSCHUWING!
Gezondheidsgevaar door bedrijfsstoffen!
– Veiligheids- en milieuvoorschriften in de
omgang met bedrijfsstoffen in acht nemen
Ä Hoofdstuk 3.4 „Omgang met bedrijfsstoffen”
op pagina 27.
Veiligheidsuitrusting: n
n
n
n
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Beschermende werkkleding
Werkschoenen
Werkhandschoenen
Veiligheidsbril

1.

Accu’s demonteren.

2.

Brandstoftank leegmaken.

3.

Hydrauliekolietank leegmaken.

4.

Koelvloeistof van koelsysteem en motor aflaten.

5.

Motorolie van motor en opwekasbehuizing aflaten.

D.ONE

Aanhangsel

12

Aanhangsel
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Aanhangsel – Foutcodelijst
12.1

Foutcodelijst

Overzicht
Foutcode

Functiegroep

1000 - 1999 Rijaandrijving
2000 - 2499 Besturing
2500 - 2999 Afstandsbesturingen
5000 - 5499 Dieselmotor
7000 - 7499 Invoercodes machineparametrering
7500 - 7999 Bedrijfsurenteller, lastcollectief (invoercodes)
8000 - 8999 Ernstige softwarefout
9000 - 9998 Externe IO knopen, joysticks, gegevensverzamelaar (CAN-communicatie en hardwaredefecten)
9999

Onbekende fout, Getoonde waarde groter dan +/- 10000, wordt automatisch uitgevoerd door
de BMFSA

Foutcodes rijfuncties
Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

Klem
op
besturing

Invoercode
voor diagnose

1030

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep rijden vooruit,
Y 16

Te hoge stroomflow in
het stroompad, evt.
door defecte spoel of
Er vloeit een te grote stroom
kortsluiting tegen
uit deze uitgang. Uitgang werd massa
uitgeschakeld!

X3:22

-

1031

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep rijden vooruit,
Y 16

X3:22

-

X3:22

1030

Kortsluiting tegen
massa in het
stroompad

Er vloeit een kortsluitstroom
uit deze uitgang. Uitgang werd Leidingen doorgeuitgeschakeld!
schuurd
Klep defect

1032

1033

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk
Motor wordt uitgeschakeld

Uitgang klep rijden vooruit,
Y 16

Draadbreuk in het
stroompad

Er vloeit geen of een te kleine
stroom uit deze uitgang.

Stroompad heeft verbinding met +12V

Uitgang klep rijden vooruit,
Y 16

Stroompad heeft verbinding met +12V

Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.
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1032
X3:22

1030
1031
1032

Aanhangsel – Foutcodelijst

Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

Klem
op
besturing

Invoercode
voor diagnose

1040

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep rijden achteruit, Y 17

Te hoge stroomflow in
het stroompad, evt.
door defecte spoel of
Er vloeit een te grote stroom
kortsluiting tegen
uit deze uitgang. Uitgang werd massa
uitgeschakeld!

X3:24

-

1041

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep rijden achteruit, Y 17

X3:24

-

X3:24

1040

Kortsluiting tegen
massa in het
stroompad

Er vloeit een kortsluitstroom
uit deze uitgang. Uitgang werd Leidingen doorgeuitgeschakeld!
schuurd
Klep defect

1042

1043

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk
Motor wordt uitgeschakeld

Uitgang klep rijden achteruit, Y 17

Draadbreuk in het
stroompad

Er vloeit geen of een te kleine
stroom uit deze uitgang.

Stroompad heeft verbinding met +12V

Uitgang klep rijden achteruit, Y 17

Stroompad heeft verbinding met +12V

1041
1042
X3:24

1040
1041

Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.

1042

1050

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep 2e versnelling,
Y 03

Te hoge stroomflow in
het stroompad, evt.
door defecte spoel of
Er vloeit een te grote stroom
kortsluiting tegen
uit deze uitgang. Uitgang werd massa
uitgeschakeld!

X3:11

-

1051

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep 2e versnelling,
Y 03

X3:11

-

X3:11

1050

Kortsluiting tegen
massa in het
stroompad

Er vloeit een kortsluitstroom
uit deze uitgang. Uitgang werd Leidingen doorgeuitgeschakeld!
schuurd
Klep defect

1052

1053

1060

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep 2e versnelling,
Y 03

Draadbreuk in het
stroompad

Er vloeit geen of een te kleine
stroom uit deze uitgang.

Stroompad heeft verbinding met +12V

Uitgang wordt uitge- Uitgang klep 2e versnelling,
schakeld, de motor
Y 03
loopt alleen nog met
Hoewel de uitgang uitgeschastandgas
keld is, staat er spanning op.

Stroompad heeft verbinding met +12V

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang remklep, Y 04

Te hoge stroomflow in
het stroompad, evt.
Er vloeit een te grote stroom
door defecte spoel of
uit deze uitgang. Uitgang werd kortsluiting tegen
uitgeschakeld!
massa
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1051
1052
X3:11

1050
1051
1052

X3:40

-
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Aanhangsel – Foutcodelijst

Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

Klem
op
besturing

Invoercode
voor diagnose

1061

Uitgang remklep, Y 04

Kortsluiting tegen
massa in het
stroompad

X3:40

-

X3:40

1060

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Er vloeit een kortsluitstroom
uit deze uitgang. Uitgang werd
uitgeschakeld!
Leidingen doorgeschuurd
Klep defect

1062

1063

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang remklep, Y 04
Er vloeit geen of een te kleine
stroom uit deze uitgang.

Uitgang wordt uitge- Uitgang remklep, Y 04
schakeld, de motor
loopt alleen nog met Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.
standgas

Draadbreuk in het
stroompad

1061

Stroompad heeft verbinding met +12V
Stroompad heeft verbinding met +12V

1062
X3:40

1060
1061
1062

1305

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep trillen kl.
ampl., Y 56

Te hoge stroomflow in
het stroompad, evt.
door defecte spoel of
Er vloeit een te grote stroom
kortsluiting tegen
uit deze uitgang. Uitgang werd massa
uitgeschakeld!

X3:12

-

1306

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep trillen kl.
ampl., Y 56

X3:12

-

X3:12

1305

Kortsluiting tegen
massa in het
stroompad

Er vloeit een kortsluitstroom
uit deze uitgang. Uitgang werd Leidingen doorgeuitgeschakeld!
schuurd
Klep defect

1307

1308

1310
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Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep trillen kl.
ampl., Y 56

Draadbreuk in het
stroompad

Er vloeit geen of een te kleine
stroom uit deze uitgang.

Stroompad heeft verbinding met +12V

De uitgang wordt
uitgeschakeld, de
motor loopt alleen
nog met standgas,
de 2e versnelling
wordt verhinderd

Uitgang klep trillen kl.
ampl., Y 56

Stroompad heeft verbinding met +12V

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Uitgang klep trillen gr.
ampl., Y 57

1306
1307
X3:12

1306

Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.
Te hoge stroomflow in
het stroompad, evt.
door defecte spoel of
Er vloeit een te grote stroom
kortsluiting tegen
uit deze uitgang. Uitgang werd massa
uitgeschakeld!

D.ONE

1305
1307

X3:13

-

Aanhangsel – Foutcodelijst

Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

Klem
op
besturing

Invoercode
voor diagnose

1311

Uitgang klep trillen gr.
ampl., Y 57

Kortsluiting tegen
massa in het
stroompad

X3:13

-

X3:13

1310

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk

Er vloeit een kortsluitstroom
uit deze uitgang. Uitgang werd Leidingen doorgeuitgeschakeld!
schuurd
Klep defect

1312

1313

Uitgang wordt uitgeschakeld, functie
niet meer mogelijk
De uitgang wordt
uitgeschakeld, de
motor loopt alleen
nog met standgas,
de 2e versnelling
wordt verhinderd

Uitgang klep trillen gr.
ampl., Y 57

Draadbreuk in het
stroompad

Er vloeit geen of een te kleine
stroom uit deze uitgang.

Stroompad heeft verbinding met +12V

Uitgang klep trillen gr.
ampl., Y 57

Stroompad heeft verbinding met +12V

1311
1312
X3:13

1310
1311

Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.

1312

Foutcodes sturen
Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

Klem
op
besturing

Invoercode
voor diagnose

2010

Uitgang wordt uit- Uitgang klep sturen rechts, Y
geschakeld,
237
functie niet meer
Er vloeit een te grote stroom uit
mogelijk
deze uitgang. Uitgang werd uitgeschakeld!

Te hoge stroomflow in
X3:19
het stroompad, evt. door
defecte spoel of kortsluiting tegen massa

1010

2011

Uitgang wordt uit- Uitgang klep sturen rechts, Y
geschakeld,
237
functie niet meer
Er vloeit een kortsluitstroom uit
mogelijk
deze uitgang. Uitgang werd uitgeschakeld!

Kortsluiting tegen
massa in het stroompad

X3:19

-

Uitgang wordt uit- Uitgang klep sturen rechts, Y
geschakeld,
237
functie niet meer
Er vloeit geen of een te kleine
mogelijk
stroom uit deze uitgang.

Draadbreuk in het
stroompad

X3:19

1010

2012

2013

Motor wordt uitgeschakeld

Leidingen doorgeschuurd
Klep defect

Stroompad heeft verbinding met +12V

Uitgang klep sturen rechts, Y Stroompad heeft verbin- X3:19
237
ding met +12V
Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.

D.ONE

1011
1012
1010
1011
1012

181

Aanhangsel – Foutcodelijst

Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

Klem
op
besturing

Invoercode
voor diagnose

2020

Uitgang wordt uit- Uitgang klep sturen links, Y
geschakeld,
238
functie niet meer
Er vloeit een te grote stroom uit
mogelijk
deze uitgang. Uitgang werd uitgeschakeld!

Te hoge stroomflow in
X3:21
het stroompad, evt. door
defecte spoel of kortsluiting tegen massa

-

2021

Uitgang wordt uit- Uitgang klep sturen links, Y
geschakeld,
238
functie niet meer
Er vloeit een kortsluitstroom uit
mogelijk
deze uitgang. Uitgang werd uitgeschakeld!

Kortsluiting tegen
massa in het stroompad

X3:21

-

Uitgang wordt uit- Uitgang klep sturen links, Y
geschakeld,
238
functie niet meer
Er vloeit geen of een te kleine
mogelijk
stroom uit deze uitgang.

Draadbreuk in het
stroompad

X3:21

1020

Motor wordt uitgeschakeld

Stroompad heeft verbin- X3:21
ding met +12V

2022

2023

Uitgang klep sturen links, Y
238

Leidingen doorgeschuurd
Klep defect

Stroompad heeft verbinding met +12V

Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.

1021
1022
1020
1021
1022

Foutcode afstandsbesturing
Code

Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

2500

Motor wordt gestopt, alle functies
worden verhinderd, hoorn weerklinkt

Gelijktijdig bedrijf van
twee afstandsbesturingssystemen

Er worden tegelijkertijd
een afstandsbesturing in
het kabelbedrijf en een
draadloze afstandsbesturing ingezet.

2600

Motor wordt gestopt, Noodstoprelais in de besturing wordt uitgeschakeld, alle uitgangen van de
besturing zijn uitgeschakeld

Afstandsbesturing, Nood- Noodstop in de afstandsstop
besturing geactiveerd

2601

Motor wordt gestopt, Noodstoprelais in de besturing wordt uitgeschakeld, alle uitgangen van de
besturing zijn uitgeschakeld

Fout bij de gegevensoverdracht tussen
afstandsbesturingszender en ontvanger

Accu leeg
Draadloze overdracht
gestoord
Afstand tussen zender en
machine te groot

2605De foutcode Motor wordt gestopt, Noodstop2605 wordt alleen
relais in de besturing wordt uitgeuitgevoerd bij softschakeld, alle uitgangen van de
wareversies ouder
besturing zijn uitgeschakeld

Ontvangstsignaal te zwak Draadloze overdracht
gestoord
Afstand tussen zender en
machine te groot

dan 1.11!

182

D.ONE

Aanhangsel – Foutcodelijst

Code

Foutreactie

Foutbeschrijving

2611

Motor wordt gestopt.

CANopen – fout in de
buscommunicatie

2612

Motor wordt gestopt.

CANopen – fout in de
buscommunicatie

2613

Motor wordt gestopt.

CANopen – fout in de
buscommunicatie

Mogelijke oorzaak

Foutcodes dieselmotor, machine
algemeen
Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

Klem
op
besturing

Invoercode
voor
diagnose

5015

Potentieel 15 ontbreekt

Zekering F 103 defect

X3:20

niet
mogelijk

Alleen waarschuwing, hoorn weerklinkt,
indicatiemodule is
donker

5016

5020

Besturing heeft relais K11
Relais K11 defect
geschakeld, spanning ontbreekt
Leidingbreuk in de
kabelboom

Uitgang wordt uitgeschakeld,
functie niet meer
mogelijk

Te lage accuspanning

Niet genoeg accuzuur

Accuspanning bij het inschakelen al onder 11 volt

Accu defect

Alleen waarschuwing, hoorn weerklinkt

Ingang motoroliedruk, B 06

De oliedrukschakelaar
X3:03
heeft een te lage oliedruk gemeten. De motor
wordt evt. uitgeschakeld. Als de melding verschijnt hoewel de motor
niet loopt, dan kunnen
de volgende storingen
onderzocht worden:

Oliedrukschakelaar levert het
signaal „Geen motoroliedruk“

0561

Accu ontladen
5020

Stroompad heeft kortsluiting tegen massa
Motoroliepeil niet OK
Motoroliepomp defect
DBV achter motoroliefilter vervuild
Oliedrukschakelaar
defect
5021

Motor wordt bij
lage oliedruk uitgeschakeld

Ingang motoroliedruk, B 06

zie foutcode 5 0 2 0

X3:03

5020

Fout 5 0 2 0 is langer dan 8
seconden actief
Motor wordt uitgeschakeld

D.ONE

183

Aanhangsel – Foutcodelijst

Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

Klem
op
besturing

Invoercode
voor
diagnose

5025

Geen toerentalsignaal van de
dynamoregelaar

Dynamoregelaar defect

X3:41

-

Te hoge stroomflow in
X3:10
het stroompad, evt. door
defecte spoel of kortsluiting tegen massa

-

Kortsluiting tegen massa X3:10
in het stroompad

-

Motor loopt

Alleen waarschuwing
5031

5040

Machine staat stil

Dieselmotor bleef stilstaan,
motor uitgesprongen

Uitgang wordt uit- Uitgang HW-afzetmagneet, Y
geschakeld, motor 13
gaat uit
Er vloeit een te grote stroom uit
deze uitgang

Leiding van de regelaar
naar de besturing onderbroken
Dieselgebrek
Motor ging uit zonder
dat besturing daartoe
opdracht gaf

Uitgang werd uitgeschakeld!
5041

Uitgang wordt uit- Uitgang HW-afzetmagneet, Y
geschakeld, motor 13
gaat uit
Er vloeit een kortsluitstroom uit
deze uitgang
Uitgang werd uitgeschakeld!

5042

5043

5050

Leidingen doorgeschuurd
Klep defect

Uitgang wordt uit- Uitgang HW-afzetmagneet, Y
geschakeld, motor 13
gaat uit
Er vloeit geen of een te kleine
stroom uit deze uitgang.

Draadbreuk in het
stroompad

X3:10

5040

Uitgang wordt uit- Uitgang HW-afzetmagneet, Y
geschakeld, motor 13
gaat uit
Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.

Stroompad heeft verbinding met +12V

Uitgang wordt uit- Uitgang relais K 114, hefmaggeschakeld, motor neet toerentalregeling
loopt alleen nog
Er vloeit een te grote stroom uit
met standgas
deze uitgang.

Te hoge stroomflow in
X3:09
het stroompad, evt. door
defecte spoel of kortsluiting tegen massa

-

Kortsluiting tegen massa X3:09
in het stroompad

-

5041

Stroompad heeft verbinding met +12V

5042
X3:10

5040
5041
5042

Uitgang werd uitgeschakeld!
5051

Uitgang wordt uit- Uitgang relais K 114, hefmaggeschakeld, motor neet toerentalregeling
loopt alleen nog
Er vloeit een kortsluitstroom uit
met standgas
deze uitgang

Leidingen doorgeschuurd

Uitgang werd uitgeschakeld!
5052

184

Uitgang wordt uit- Uitgang HW-afzetmagneet, Y
geschakeld, motor 13
loopt alleen nog
Er vloeit geen of een te kleine
met standgas
stroom uit deze uitgang.

D.ONE

Draadbreuk in het
stroompad
Stroompad heeft verbinding met +12V

X3:09

5050
5051
5052

Aanhangsel – Foutcodelijst

Code Foutreactie

5053

5061

5062

5063

5070

Mogelijke oorzaak

Uitgang wordt uit- Uitgang relais K 114, hefmag- Stroompad heeft verbingeschakeld, motor neet toerentalregeling
ding met +12V
loopt alleen nog
Hoewel de uitgang uitgeschamet standgas
keld is, staat er spanning op.

5054
5060

Foutbeschrijving

Klem
op
besturing

Invoercode
voor
diagnose

X3:09

5050
5051
5052

Ingang AUX – signaal hefmagneet Y 13

Draadbreuk in het
stroompad

X3:04

-

Uitgang wordt uitgeschakeld, geen
potentieel 15 in de
machine, besturing loopt verder,
motor staat stil
resp. kan niet
gestart worden

Uitgang relais K 11, omschakeling potentieel 15

Te hoge stroomflow in
X3:07
het stroompad, evt. door
defecte spoel of kortsluiting tegen massa

-

Uitgang wordt uitgeschakeld, geen
potentieel 15 in de
machine, besturing loopt verder,
motor staat stil
resp. kan niet
gestart worden

Uitgang relais K 11, omschakeling potentieel 15

Kortsluiting tegen massa X3:07
in het stroompad

-

Er vloeit een kortsluitstroom uit
deze uitgang

Leidingen doorgeschuurd

Uitgang wordt uitgeschakeld, geen
potentieel 15 in de
machine, besturing loopt verder,
motor staat stil
resp. kan niet
gestart worden

Uitgang relais K 11, omschakeling potentieel 15

Draadbreuk in het
stroompad

Er vloeit geen of een te kleine
stroom uit deze uitgang.

Stroompad heeft verbinding met +12V

Uitgang wordt uitgeschakeld, geen
potentieel 15 in de
machine, besturing loopt verder,
motor staat stil
resp. kan niet
gestart worden

Uitgang relais K 11, omschakeling potentieel 15

Stroompad heeft verbinding met +12V

Er vloeit een te grote stroom uit
deze uitgang
Uitgang werd uitgeschakeld!

Uitgang werd uitgeschakeld!

X3:07

5061
5062

X3:07

Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.

Uitgang wordt uit- Uitgang relais K 39, starter
geschakeld, motor
Er vloeit een te grote stroom uit
kan niet meer
deze uitgang
starten
Uitgang werd uitgeschakeld!

D.ONE

5060

5060
5061
5062

Te hoge stroomflow in
X3:06
het stroompad, evt. door
defecte spoel of kortsluiting tegen massa

-

185

Aanhangsel – Foutcodelijst

Code Foutreactie

5071

5072

5073

5080
5085

5081
5086

5082
5087

5083
5088
5090

186

Mogelijke oorzaak

Klem
op
besturing

Invoercode
voor
diagnose

Uitgang wordt uit- Uitgang relais K 39, starter
geschakeld, motor
Er vloeit een kortsluitstroom uit
kan niet meer
deze uitgang
starten
Uitgang werd uitgeschakeld!

Draadbreuk in het
stroompad

X3:06

-

Uitgang wordt uit- Uitgang relais K 39, starter
geschakeld, motor
Er vloeit geen of een te kleine
kan niet meer
stroom uit deze uitgang.
starten

Draadbreuk in het
stroompad

X3:06

5070

Alle uitgangen
Uitgang relais K 39, starter
worden uitgeschakeld, motor wordt Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.
gestopt, veiligheidsrelais wordt
uitgeschakeld

Stroompad heeft verbinding met +12V

Uitgang wordt uit- Uitgang hoorn, H 07
geschakeld, hoorn
Er vloeit een te grote stroom uit
kan niet meer
deze uitgang
weerklinken
Uitgang werd uitgeschakeld!

Te hoge stroomflow in
X3:08
het stroompad, evt. door
defecte spoel of kortslui- X3:36
ting tegen massa

-

Uitgang wordt uit- Uitgang hoorn, H 07
geschakeld, hoorn
Er vloeit een kortsluitstroom uit
kan niet meer
deze uitgang.
weerklinken
Uitgang werd uitgeschakeld!

Kortsluiting tegen massa X3:08
in het stroompad
X3:36
Leidingen doorgeschuurd

-

Uitgang wordt uit- Uitgang hoorn, H 07
geschakeld, hoorn
Er vloeit geen of een te kleine
kan niet meer
stroom uit deze uitgang.
weerklinken

Draadbreuk in het
stroompad

Hoorn kan continu Uitgang hoorn, H 07
weerklinken
Hoewel de uitgang uitgeschakeld is, staat er spanning op.

Stroompad heeft verbinding met +12V

Machine start niet

Foutbeschrijving

Stroompad heeft verbinding met +12V
Leidingen doorgeschuurd

5072
X3:06

5070
5071
5072

Hoorn defect

Stroompad heeft verbinding met +12V

Ingang hellingschakelaar B56 Draadbreuk in het
stroompad
Machine kan niet gestart
worden, aangezien er geen sig- Schakelaar defect
naal van de hellingschakelaar
aan de ingang wordt gegeven. Schakelaar bevindt zich
in de geschakelde toestand (verkeerde
inbouwpositie)

D.ONE

5071

Stroompad heeft verbinding met +12V

X3:08

5080

X3:36

5081
5082

X3:08

5080

X3:36

5081
5082

X3:23

1405

Aanhangsel – Foutcodelijst

Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

5091

Uitschakeling van
de dieselmotor

Ingang hellingschakelaar B56 Draadbreuk in het
X3:23
stroompad
Dieselmotor wordt uitgeschakeld, aangezien er geen signaal Schakelaar defect
van de hellingschakelaar aan
Schakelaar bevindt zich
de ingang van de besturing
in de geschakelde toewordt gegeven
stand (machine is omgevallen). Machine moet
na het oprichten eerst
worden uitgeschakeld!

1405

5092

Uitschakeling van
de dieselmotor

Ingang hellingschakelaar B56 Schakelaar bevindt zich X3:23
in de geschakelde toeDieselmotor wordt uitgeschastand (machine is omgekeld, aangezien er geen signaal vallen)
van de hellingschakelaar aan
de ingang van de besturing
+ Startblokkering is
wordt gegeven
geactiveerd

1405

+ Startblokkering geactiveerd

Klem
op
besturing

Invoercode
voor
diagnose

Draadbreuk in het
stroompad
Schakelaar defect

5100

5101

Hoorn weerklinkt,
alleen waarschuwing!
Trillen en 2e versnelling wordt uitgeschakeld

Ingang koelwatertemp.sensor, B53
Koelwatertemperatuur te hoog
Ingang koelwatertemp.sensor, B53
Koelwatertemperatuur is gedurende langere tijd te hoog

Koelwatergebrek

X3:05

5100

X3:05

5100

Koeler defect
Sensor defect
Koelwatergebrek
Koeler defect
Sensor defect

Fout Active Zone System
Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

6001

Waarschuwingsmelding servicemodus actief

Servicebedrijf geactiveerd via
invoercode

Machine rijdt zonder geactiveerd
Active Zone System gedurende
15 minuten
Opgelet: alleen voor servicedoeleinden!

6010

Geen rijbeweging mogelijk, alleen
stuurbewegingen

Fout beschermveldantenne
voor (W12)

Draadbreuk in het stroompad,
beschermveldantenne voor
defect

6011

Geen rijbeweging mogelijk, alleen
stuurbewegingen

Fout beschermveldantenne
achter (W13)

Draadbreuk in het stroompad
beschermveldantenne achter
defect

D.ONE
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Aanhangsel – Foutcodelijst

Code Foutreactie

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

6012

Geen rijbeweging mogelijk, alleen
stuurbewegingen

Fout transponder (geen antwoordsignaal)

Fout radiotraject van het Active
Zone System, transponder van
de afstandsbediening defect

6013

Geen rijbeweging mogelijk, alleen
stuurbewegingen

Fout transponder

Interne fout van de transponder
van de afstandsbediening

6014

Geen rijbeweging mogelijk, alleen
stuurbewegingen

Fout beschermveldbesturing
(A115)

Interne fout van de beschermveldbesturing

6015

Geen rijbeweging mogelijk, alleen
stuurbewegingen

Fout in de buscommunicatie
tussen beschermveldbesturing en transponder

Draadbreuk in het stroompad

6016

Ontvangstkwaliteit
beschermveldbesturing

Fout in de parametrering
Code Foutreactie

7010

188

Foutbeschrijving

Mogelijke oorzaak

Machine kan niet gestart
Geen machinetype Module is nieuw,
worden, module wordt niet ingesteld
parameters werden
helemaal geïnitialiseerd
gewist

D.ONE

Klem op
besturing

Invoercode
voor diagnose
0725

Aanhangsel – Invoercode voor de besturing
12.2

Invoercode voor de besturing

Uitgangen rijfuncties
Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

1010

Uitgang klep sturen rechts, Y 237

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang klep sturen rechts, Y 237

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang klep sturen rechts, Y 237

0000 = uitgang niet aangestuurd

1011

1012

0001 = uitgang aangestuurd
Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

1015

Klepaansturing, sturen

0100 = sturen links
0010 = klep niet aangestuurd
0011 = sturen rechts
0100 = sturen links
0010 = klep niet aangestuurd
0011 = sturen rechts

1020

1021

1022

Uitgang klep sturen links, Y 238

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang klep sturen links, Y 238

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang klep sturen links, Y 238

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

1030

1031

1032

Uitgang klep rijden vooruit, Y 16

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang klep rijden vooruit, Y 16

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang klep rijden vooruit, Y 16

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

1035

Klepaansturing, rijden

0100 = rijden vooruit
0010 = bandage staat stil
0011 = rijden achteruit

D.ONE
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Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

1040

Uitgang klep rijden achteruit, Y 17

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang klep rijden achteruit, Y 17

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang klep rijden achteruit, Y 17

0000 = uitgang niet aangestuurd

1041

1042

0001 = uitgang aangestuurd
Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

1050

1051

1052

Uitgang klep 2. Versnelling, Y 03

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang klep 2. Versnelling, Y 03

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang klep 2. Versnelling, Y 03

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

1060

1061

1062

Uitgang remklep, Y 04

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang remklep, Y 04

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang remklep, Y 04

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

Uitgangen werkfuncties
Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

1305

Uitgang klep trillen kleine amplitude, Y
56

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang klep trillen kleine amplitude, Y
56

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang klep trillen kleine amplitude, Y
56

0000 = uitgang niet aangestuurd

1306

1307
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Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

1307

Uitgang klep trillen kleine amplitude, Y
56

0001 = uitgang aangestuurd

Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

1310

Uitgang klep trillen grote amplitude, Y 57 Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt
Spanning aan de uitgang

1311

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang klep trillen grote amplitude, Y 57 Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère
Stroom aan de uitgang

1312

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang klep trillen grote amplitude, Y 57 0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd
Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

Ingangen logica en vermogensmodule
Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

1400

Ingang signaal L van de regelaar van de
dynamo

12 V > dynamo staat stil

Ingang oliedrukschakelaar, B 06

12 V > geen oliedruk

1401

Massa, 0 V > dynamo loopt
Massa, 0 V > oliedruk

1402
1405

Ingang eindschakelaar hefmagneet van de
toerentalregeling, Aux

12 V > hefmagneet is aangetrokken

Ingang hellingschakelaar, B 56

12 V > helling kleiner dan 45°

0V massa > hefmagneet is niet in eindpositie
0V massa > helling groter dan 45°

1409

Activeringsingang kabelbesturing, S 101

12 V > bedrijfsmodus kabelbesturing

1410

Activeringsingang draadloze afstandsbediening, S 101

12 V > bedrijfsmodus draadloos

Dieselmotor, machine-elektronica
Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

5010

Toerental dieselmotor

Indicatiewaarde = 1/min

5020

Motoroliedruk, B 06

0000 = geen motoroliedruk
0001 = motoroliedruk OK
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Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

5020

Toestand van de ingang motoroliedruk
weergeven

0000 = geen motoroliedruk

Hellingschakelaar, B 56

0000 = geen signaal, machine meer dan 45° hellend, of schakelaardefect

5030

0001 = motoroliedruk OK

0001 = OK, machine minder dan 45° hellend
Schakeltoestand van de hellingschake- 0000 = geen signaal, machine meer dan 45° hellaar weergeven
lend, of schakelaardefect
0001 = OK, machine minder dan 45° hellend
5040

Uitgang houdspoel-afzetmagneet, Y 13 Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt
Spanning aan de uitgang

5041

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang houdspoel-afzetmagneet, Y 13 Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère
Stroom aan de uitgang

5042

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang houdspoel-afzetmagneet, Y 13 0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd
Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

5050

5051

5052

Uitgang relais K 114, hefmagneet toerentalregeling

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang relais K 114, hefmagneet toerentalregeling

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang relais K 114, hefmagneet toerentalregeling

0000 = uitgang niet aangestuurd

Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd

0001 = uitgang aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

5055

Vrijgave parameterwijziging ECOmodus

5056

Bevestiging parameterwijziging ECOmodus

Vervolgens ontsteking uitschakelen!

5057

ECO-modus uit

Eerst 5055 invoeren!

5058

ECO-modus aan

Eerst 5055 invoeren!

5059

Indicatie ECO-modusinstelling

0 = ECO-modus uit
1 = ECO-modus aan

5060
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Uitgang relais K 11, potentiaalomschakeling

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt
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Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

5061

Uitgang relais K 11, potentiaalomschakeling

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang relais K 11, potentiaalomschakeling

0000 = uitgang niet aangestuurd

Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd

5062

0001 = uitgang aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

5070

5071

5072

Uitgang relais K 39, starter

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang relais K 39, starter

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang relais K 39, starter

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

5080

5081

5082

Uitgang hoorn, H 07

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang hoorn, H 07

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang hoorn, H 07

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

5085

5086

5087

Uitgang 2 hoorn, H 07

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Spanning aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in volt

Uitgang 2 hoorn, H 07

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Stroom aan de uitgang

Indicatiewaarde = uitgangsspanning in ampère

Uitgang 2 hoorn, H 07

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

Logisch niveau, van de aansturing

0000 = uitgang niet aangestuurd
0001 = uitgang aangestuurd

5100

Koelwatertemperatuursensor B 53

0000 = temperatuur te hoog, overtemperatuur
0001 = temperatuur OK
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Controle van het goede functioneren van de besturingen van op
afstand
Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

2500

Uitsturing rijhendel
afstandsbesturing, S 138

0100 = rijhendel uitgestuurd naar voor
0010 = rijhendel niet uitgestuurd
0001 = rijhendel uitgestuurd naar achter

2501

Uitsturing joystick-sturen
afstandsbesturing, S 137

0100 = joystick uitgestuurd naar links
0010 = joystick niet uitgestuurd
0001 = joystick uitgestuurd naar rechts

2502

Stand schakelaar trillen, S
36

0100 = schakelaar uitgestuurd naar voor, trillen grote amplitude
0010 = schakelaar niet uitgestuurd
0001 = schakelaar uitgestuurd naar achter, trillen kleine amplitude

2503

Stand schakelaar trilmodus, 0100 = schakelaar uitgestuurd naar voor, automatisch bedrijf
S 132
0010 = schakelaar niet uitgestuurd, handbedrijf

2504

Stand schakelaar ijlgang, S
133

0100 = schakelaar uitgestuurd naar voor, ijlgang geschakeld
0010 = schakelaar niet uitgestuurd, ijlgang uitgeschakeld

2505

Stand schakelaar motortoe- 0100 = schakelaar uitgestuurd naar voor, toerental hoog
rental, S 134
0010 = schakelaar niet uitgestuurd, toerental stationair

2506

Stand knop hoorn, S 03

0000 = knop niet geactiveerd
0001 = knop geactiveerd

Met de hierboven aangegeven invoercodes is het
mogelijk om de overdracht van de afzonderlijke
schakelaarsignalen van de afstandsbesturingen
naar de centrale besturing te controleren.
Daarvoor moet de machine ingeschakeld en vervolgens de hoornknop geactiveerd worden om de
afstandsbesturingszender voor deze functiecontrole in operationele toestand te brengen.
Voor de controle van de spiraalkabel de keuzeschakelaar voor de bedrijfsmodus op kabelbedrijf
schakelen, de spiraalkabel aansluiten aan de
zender en de machine starten.
Als de machine start, dan is de spiraalkabel in
orde!
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Systeeminfo
Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

0555

Software versie

Versienummer met 3 tekens

Versienummer weergeven

Versienummer met 3 tekens

Voedingsspanning

Indicatiewaarde = spanning in V

Spanning weergeven

Indicatiewaarde = spanning in V

0561

Type afstandsbesturing instellen
Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

0660

Functie „Type afstandsbesturing instellen“ inschakelen

zie instelhandleiding

0661

ingevoerde type afstandsbesturing bevestigen

zie instelhandleiding

0662

Radiobesturing selecteren, standaardinstelling

zie instelhandleiding

Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

0700

Functie „Opgeslagen fouten weergeven“ inschakelen

zie instelhandleiding

0701

Functie „Opgeslagen fouten weergeven“ uitschakelen

zie instelhandleiding

0710

Alle opgeslagen fouten verwijderen

zie instelhandleiding

Foutgeheugen

Active Zone System
Foutbeschrijving Oorzaak

Verhelpen

6000

Vrijgave van het servicebedrijf

6000

6001

Servicebedrijf actief, machine rijdt zonder geactiveerd Active
Zone System gedurende 15 min. Opgelet: alleen voor servicedoeleinden!

6001 = Servicebedrijf
actief

6002

Servicebedrijf inactief

Bedrijfsurenteller uitlezen
Foutbeschrijving Oorzaak

Verhelpen

7500

Indicatie van de uren, bedrijfsurenteller

De volle bedrijfsuren worden weergegeven

7501

Indicatie van de minuten, bedrijfsurenteller

De minuten van de bedrijfsurenteller
worden weergegeven
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Machinetype instellen
Foutbeschrijving

Oorzaak

Verhelpen

7010

Functie „Machinetype instellen“ inschakelen

zie instelhandleiding

7011

Ingevoerde machinetype bevestigen

zie instelhandleiding

7103

Machinetype met beschermbeugel selecteren

zie instelhandleiding

7104

Machinetype zonder beschermbeugel selecteren

zie instelhandleiding
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